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Sessió 21 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH), tinguda per videoconferència, 

s’obre a les deu del matí i un minut. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada de la 

vicepresidenta, Raquel Sans Guerra; de la secretària quarta de la Mesa del Parlament, Rut 

Ribas i Martí, i del secretari, Òscar Ordeig i Molist. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Do-

mínguez Garcia.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, pel G. P. de Ciutadans; Albert Ba-

tet i Canadell i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts per Catalunya; J. Lluís Salvadó i Te-

nesa, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Da-

vid Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de  

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P.  

del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del Go-

vern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les mesures adoptades per a afrontar la crisi 

sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 (tram. 355-00129/12). Conseller del De-

partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Sessió informativa.

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les seves perspectives 

financeres en el context de crisi sanitària (tram. 311-01527/12). Santi Rodríguez i Serra, del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat de decisió 

en l’atorgament de crèdits per part de l’Institut Català de Finances a les entitats financeres 

amb les quals subscrigui un acord (tram. 311-01534/12). Maria Sirvent Escrig, del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de Cata-

lunya en Comú Podem de modificar els pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi un 

pla de rescat social i econòmic (tram. 311-01535/12). David Cid Colomer, del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió del vicepresi-

dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda amb relació a la gestió de la crisi de les 

residències per a la gent gran (tram. 311-01536/12). David Cid Colomer, del Grup Parlamen-

tari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic 

estimat amb relació a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 (tram. 311-01529/12). Alí-

cia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Go-

vern amb relació als pressupostos del 2020 i els recursos per a fer front a la crisi (tram. 

311-01530/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació.

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències 

socials i econòmiques de la Covid-19 (tram. 311-01531/12). Anna Caula i Paretas, del Grup 

Parlamentari Republicà. Substanciació.

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls necessari per 

a reactivar l’economia (tram. 311-01532/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 

Republicà. Substanciació.

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de 

les normatives d’estabilitat pressupostària (tram. 311-01533/12). Anna Caula i Paretas, del 

Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el plantejament del 

Departament d’Economia i Hisenda per a iniciar un procés de simplificació administrativa 

per a fomentar la inversió després de la crisi de la Covid-19 i sobre les mesures de política 

fiscal expansiva (tram. 311-01537/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Substanciació.
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2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’exigir 

al Govern de l’Estat un increment dels recursos mitjançant la reducció del dèficit fiscal, el 

pagament del deute històric o altres mesures que trenquin les limitacions estatals (tram. 

311-01538/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-

tanciació.

2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions i les 

propostes per a fer un canvi en els criteris de despesa pressupostària i poder incrementar 

els recursos destinats a universitats i recerca (tram. 311-01539/12). Eduard Pujol i Bonell, 

del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de li-

quiditat i solvència que impulsarà per als autònoms, les empreses i els ciutadans durant 

el confinament (tram. 311-01526/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació.

2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reac-

tivació econòmica que impulsarà després del confinament (tram. 311-01540/12). José María 

Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat del pro-

jecte de llei de pressupostos per a enfrontar-se a les conseqüències socials i econòmiques 

de la pandèmia tenint en compte la gran càrrega impositiva per a la classe mitjana treballa-

dora (tram. 311-01541/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació.

La presidenta

Bon dia a tothom. S’obre la sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda.
I com poden veure, aquesta sessió, per videoconferència, segueix els acords de 

la Mesa del Parlament adoptats arran de la situació d’emergència sanitària en la que 
ens trobem en aquests moments.

En primer lloc, voldria agrair la disponibilitat, el tema de les dificultats amb el 
tema de la connexió i que ens retrobem. Diputats i diputades, en primer lloc, com no 
pot ser d’una altra manera, esperar que tothom es trobi bé; que el vostre entorn, la 
vostra família estiguin bé. Especialment, vicepresident, sabem que ha passat, tam-
bé, uns dies complicats, i per tota aquella gent que heu tingut la simptomatologia en 
aquesta pandèmia que ara tenim, en aquests moments. Són moments difícils i mo-
ments en els que toca donar suport a les persones malaltes i també a les seves famí-
lies, com també el condol per a les més de 2.700 persones que ja han mort.

Volem fer arribar el nostre agraïment, en primer lloc, a tot el personal sanitari, 
que s’ha vist abocat a atendre una situació d’emergència sense precedents, d’una for-
ma sobtada, però també als cossos de seguretat, Protecció Civil i, en general, sen-
tir-nos jo crec que satisfets, orgullosos del comportament de la societat, els catalans 
i catalanes, un comportament responsable, cívic i també, com hem pogut compro-
var, molt molt solidari.

Diputats, diputades; el Govern de Catalunya ha actuat, està actuant i continua-
rà actuant amb molta determinació i amb responsabilitat; amb objectius molt clars  
en aquests moments, que han estat els de salvar vides. Però ara ens toca, també, i 
com a parlamentaris, afrontar aquesta situació d’ara, del moment, i també aquesta 
situació de futur. De ben segur que amb aquesta situació l’escenari econòmic ja ha 
canviat, però encara canviarà molt més. Hem d’estar preparats per enfrontar-nos, en 
aquest moment de canvis..., i donar la millor resposta a la ciutadania de Catalunya. 
Sense dubte, aquest ha de ser el nostre capteniment com a servidors públics. 

Així doncs, iniciarem aquestes sessions telemàtiques, amb les diferents..., les 
compareixences de tots els consellers, per tal de reportar sobre la situació i acció 
del Govern, davant de les mesures que s’han pres davant d’aquesta situació de pan-
dèmia, de la Covid-19.
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Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre les mesures adoptades per a afrontar la crisi 
sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19

355-00129/12

I, en primer lloc, avui tindrem amb nosaltres el vicepresident i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, Pere Aragonès, que tindrà la paraula per un màxim de seixanta 
minuts. Després, com vostès saben, farem una pausa tècnica i a continuació, la in-
tervenció de tots els diferents grups parlamentaris, per un temps d’entre vuit i deu 
minuts. Posteriorment, amb aquest plantejament començarà la sessió de preguntes. 
Per tant, diputats i diputades, per donar lloc..., passo la paraula al vicepresident.

Bon dia, vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda (Pere 
Aragonès i Garcia)

Molt bon dia, presidenta. 

La presidenta

Bon dia.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Molt bon dia, diputats i diputades.

La presidenta

Espero que esteu recuperats i que puguem iniciar, doncs... Comencem aquesta 
sessió. Un plaer retrobar-nos. A veure si aviat ens podem tornar a veure, cara a cara.

Teniu la paraula, vicepresident; bon dia.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta; molt bon dia, a tots els membres de la comissió i tam-
bé a tot el personal del Parlament que fa possible aquesta compareixença: el lletrat, 
el gestor de la comissió i tots els tècnics que ho fan possible. També als mitjans de 
comunicació i la ciutadania que estan seguint aquesta comissió.

La meva intervenció d’avui girarà al voltant de tres idees bàsiques. Després 
d’unes notes inicials introductòries, explicar la feina feta pel Govern de la Generali-
tat de Catalunya; especialment en la implicació econòmica de fer front a la situació 
derivada de la pandèmia. En segon lloc, doncs, la feina que farem en les properes 
setmanes. I, en tercer lloc, les propostes de reconstrucció econòmica, social, am-
biental, que haurem de fer front un cop la situació, en termes sanitaris, pugui re-
metre, i per tant, tocarà el moment de la reconstrucció. Deixin-me començar, però, 
amb unes notes inicials. 

En primer lloc, agrair a tots els grups parlamentaris la comunicació d’aquests 
darrers dies. Hem estat parlant, en àmbits informals, en àmbits formals, per superar 
conjuntament aquesta crisi sanitària, que s’ha contagiat a l’economia. I agraeixo, 
també, la seva predisposició; les propostes que han fet arribar.

En segon lloc, i dirigint-me ja, doncs, també, al conjunt de la ciutadania, vol-
dria expressar el condol, en nom del Govern de Catalunya, a totes les persones que 
han perdut familiars o amics en aquesta situació de crisi sanitària. I també, desitjar 
a totes les persones que han estat contagiades amb el coronavirus una ràpida recu-
peració. I enviar-los ànims en aquesta recuperació. I un agraïment especial, a tot el 
personal sanitari i assistencial; però no només sanitari i assistencial: a tots els cossos 
de seguretat, a tots els treballadors de serveis essencials, a tots aquells voluntaris 
que també fan possible, amb aquest exèrcit de bates blanques i de bates blaves, fer 
front a aquesta situació, que no ens havíem trobat en les darreres dècades. I a la ciu-
tadania, en el seu conjunt, perquè de forma majoritària, de forma pràcticament unà-
nime, la ciutadania està seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. I ho 
està fent, també, doncs, amb un sentit de solidaritat i de responsabilitat respecte a la 
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comunitat. Els casos en què s’ha hagut d’intervenir per part de les forces de segure-
tat o s’ha hagut de sancionar són casos que numèricament són molt petits, comparats 
amb el conjunt de la ciutadania, que està seguint les indicacions i actuant des d’una 
responsabilitat que s’ha de lloar i que s’ha de tenir en compte.

Si mirem, des del punt de vista econòmic, els efectes que està tenint la crisi sa-
nitària derivada del coronavirus, podríem coincidir tots que no tenim precedents, en 
la nostra història econòmica contemporània, d’una crisi d’aquestes característiques. 
Només podríem trobar alguns elements comuns en les conseqüències econòmiques 
de grans conflictes, com guerres. En aquests moments no estem en aquesta situació, 
per sort, i esperem, doncs, que continuï així. Però sí que el xoc que s’ha produït en 
l’economia només pot ser comparable a un conflicte d’aquesta magnitud. És abso-
lutament excepcional, arriba per factors externs a l’economia. És una crisi sanitària 
que es contagia a l’economia i que amenaça de tornar i d’aprofundir en una situació 
de recessió, quan, de fet, ja havíem començat a sortir-ne i quan, en termes macro-
econòmics, estàvem ja, encadenant diversos anys de creixement positiu.

Hem de tenir en compte, de cara a les mesures que s’implementin per poder fer 
front a les conseqüències econòmiques, que l’origen no és econòmic ni financer; 
l’origen d’aquesta crisi, més enllà d’alguns elements estructurals de la mateixa dinà-
mica del sistema econòmic capitalista, que ha fet més gran algun dels efectes..., però 
l’origen... (Tall de comunicació.) Per tant, cal fer, primer, front a l’emergència sani-
tària. I de la manera com fem front a l’emergència sanitària..., sabrem com podrem, 
doncs, fer front des del punt de vista econòmic. I per tant, evidentment, no es poden 
fer servir les mateixes receptes que es van fer servir per sortir de la crisi econòmica 
de l’any 2008. En primer lloc, perquè s’ha demostrat, des del punt de vista econòmic 
i financer, que han generat desigualtat i, per tant, han estat la llavor de futures crisis 
econòmiques. Però, per altra banda, perquè són de naturalesa..., estem davant d’un 
esdeveniment de naturalesa absolutament diferent.

En aquests moments, el risc que tenim, des del punt de vista econòmic, és que es 
trenqui la cadena de pagaments. I, de fet, alguns, trencaments hi ha hagut: que els pa-
gaments de nòmines, que els pagaments a proveïdors, els pagaments de tota l’activitat 
econòmica, s’interrompin. I per tant, això pugui generar un efecte cascada, que, per 
evitar-ho, ha de ser mitigat mitjançant l’actuació de les administracions públiques. 
Sobretot, perquè aquests impactes en la morositat sempre tenen efecte en la part més 
feble de la cadena: petites i mitjanes empreses, autònoms i treballadors i treballadores.

També cal ser conscients que aquest possible trencament de la cadena de paga-
ments i, per tant, de l’activitat econòmica, pot reduir la capacitat de recuperació de 
la mateixa estructura econòmica. Aquesta pèrdua de capacitat productiva que podria 
suposar, doncs, tindria un efecte a moltes empreses, que tindrien moltes dificultats 
per tornar a aixecar la persiana, després d’aquesta situació de crisi. Per tant, als efec-
tes d’un trencament de la cadena de pagaments és on nosaltres estem més centrats, 
des del punt de vista de la dinàmica econòmica en general. Després entraré en l’àm-
bit dels pressupostos públics.

L’efecte immediat que ens podem trobar en aquests moments és una supressió, 
si es produís aquesta cadena de tancaments en massa –que no hi som, però totes les 
accions polítiques han d’anar orientades a evitar-ho– seria una supressió de les fonts 
principals de renda de centenars de milers de ciutadans. I, en tot cas, sempre hem 
de garantir que les interrupcions, que les disrupcions que hi hagin en els ingressos, 
siguin temporals i que, en segon lloc, puguin ser substituïdes per una prestació efec-
tiva, en tots els casos.

Hem estat analitzant les estimacions de la caiguda d’activitat. I, de fet, veiem 
com cap dels organismes que, de manera periòdica..., casos d’organismes oficials 
que de manera periòdica comparteixen les seves previsions econòmiques, no han 
publicat dades en les darreres setmanes. Ni el Banc d’Espanya, ni l’Airef, ni el Go-
vern espanyol. La raó, com, doncs, també veiem en les estimacions inicials, que hem 
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anat fent des de la Generalitat de Catalunya, és que el ventall és molt ampli. I per 
tant, encara hi ha molta incertesa de quin serà l’impacte futur. Està molt condicio-
nat, en primer lloc, per la durada del confinament; i, en segon lloc, per l’efectivitat 
de les mesures de política econòmica. Aquesta incertesa fa que contemplem i tre-
ballem en diferents escenaris, que dependran de la magnitud i de la durada de les 
mesures que tenen impacte en l’activitat.

I, al marge d’aquestes qüestions més d’orientació macroeconòmica, a ningú se li 
escapa que la situació, doncs, és extremadament preocupant, que les xifres d’atur i 
expedients de regulació temporal d’ocupació són mai vistes, però que també es pro-
dueix una caiguda en el consum i, evidentment, en la inversió. Estem davant d’un 
xoc d’oferta; és a dir, no es pot produir com en una situació de normalitat. I, a la ve-
gada, en un xoc de demanda; cau el consum de les llars, bé per pèrdua d’ingressos 
o bé perquè la incertesa sobre el futur fa que no es prenguin determinades decisions 
de consum.

Després d’aquestes notes inicials sobre quin és el panorama en termes sobretot 
macroeconòmics, voldria entrar en quina ha estat la feina feta pel Govern, en aquest 
segon bloc. Després entrarem en la feina per fer i, finalment, en quines han de ser 
les línies de reconstrucció econòmica després d’haver superat la pandèmia. El Go-
vern de Catalunya hem estat tenint una altíssima activitat, que es pot veure amb 
els diferents decrets llei que hem anat aprovant, i que tenen per objectiu, en primer 
lloc..., primer objectiu: garantir els recursos per combatre l’epidèmia. En segon lloc, 
injectar liquiditat a l’economia durant la situació de parada de l’activitat per evitar 
el trencament de la cadena de pagaments, i per tant per protegir els ingressos de 
treballadors i treballadores i de famílies. I, en tercer lloc, posar les bases..., aquests 
decrets llei posen les bases de la preparació per a una reconstrucció econòmica, que 
ha de generar més oportunitats. No ha de generar més desigualtats.

També el que..., això no ho fem... Que tota aquesta dinàmica legislativa que hem 
estat portant a terme i que després, doncs, hi podrem entrar en el detall, és evident 
que no la fem aïllats. Hi ha un Govern de l’Estat, que és qui té una responsabilitat 
en l’àmbit de la gestió de les polítiques de treball, de la seguretat social i dels prin-
cipals impostos. I també és qui participa dels organismes en l’àmbit europeu, que 
estan també prenent decisions en l’àmbit de les seves competències, per fer front a 
la pandèmia. Per tant, com que no és aïllat, cal que les mesures de la Generalitat de 
Catalunya vagin acompanyades d’una major valentia. I, sobretot, d’una major celeri-
tat en la presa de decisions per part de les institucions estatals i comunitàries. En 
alguns moments, s’ha tingut la sensació que s’anava a remolc.

L’objectiu número u, com deia, és salvar vides, perquè sense vida no hi haurà re-
cuperació econòmica. Per guanyar-nos la vida, que és l’objectiu que tenim, un cop 
superada la pandèmia –garantir les condicions per guanyar-nos la vida–, hi ha d’ha-
ver vides per guanyar. I, per tant, l’objectiu número u és la protecció sanitària de la 
població. Per aquesta raó s’han pres mesures que són dràstiques, des d’un punt de 
vista socioeconòmic, com l’estricte confinament, perquè entenem que calien mesu-
res de xoc per evitar el col·lapse del sistema sanitari.

S’ha anunciat, per part del Govern de l’Estat, que el confinament total en el 
que estem immersos s’aixecarà a partir del dia 13, de forma progressiva. Nosaltres, 
d’acord amb el que ens diuen les informacions en l’àmbit sanitari que tenim al De-
partament de Salut però també d’acord amb el grup d’epidemiòlegs que està assesso-
rant el Govern de Catalunya, creiem que aquest aixecament del confinament total, el 
13 d’abril, és una mesura precipitada, que encara hem de consolidar la reducció del 
nombre de morts, la reducció del nombre de contagis, i per tant, encara no estem en 
la posició de baixada d’aquesta corba de contagis per poder dir que el dia 13 ja s’ai-
xecaran les mesures de confinament. I per fer-ho, cal donar garanties a tots aquells 
que vagin a treballar. Perquè vull recordar que, quan no es va dictar el confinament 
total, hi havia moltes persones, centenars de milers de persones, que havien d’anar a 
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treballar, que no els era possible el teletreball i que, per tant, havien d’anar a treba-
llar als seus centres de treball, especialment en sectors molt precaritzats. 

I per tant, les mesures d’aixecament del confinament, si no van acompanyades 
de tests massius a la població, que permetin una ordenació de la mobilitat, de cara a 
reduir el contagi, tindran un impacte en termes de desigualtat. Tindran un impacte 
greu sobre la situació sanitària. Per tant, cal tenir encara moltes més dades perquè el 
dia 13 es pugui aixecar el confinament. I aquest és un missatge que volem compar-
tir amb el Govern de l’Estat. Tenim experiència d’altres països on s’han flexibilitzat 
les mesures de confinament, i hi han hagut punts de rebrot de l’epidèmia. I en el cas 
de la Xina, a partir del 26 de març es va produir, cosa que ha obligat les autoritats 
a tornar a prendre mesures de confinament. Per tant, voldria deixar ben clar aquest 
missatge, que necessitem encara moltes més evidències, que ara no tenim, per poder 
aixecar aquestes mesures de confinament. 

Salvar vides també passa per proveir el sistema sanitari de material i d’infraes-
tructura necessària. I aquí és on hem estat absolutament centrats, per augmentar la 
capacitat d’atenció hospitalària, però també per garantir la salut de professionals i 
de pacients. En aquests moments, amb les dades que tenim i amb les projeccions 
amb les que treballem, estimem que, només en el Departament de Salut, l’impacte 
pressupostari, l’increment pressupostari necessari per fer front a totes les despeses 
generades per la Covid-19, és de 1.800 milions d’euros, amb les dades a dia d’avui.

Aquest sobrecost que hi haurà s’haurà d’assumir solidàriament i, per tant, més 
enllà de les mesures que pugui fer el Govern de la Generalitat, és evident que això 
trenca tots els criteris d’estabilitat pressupostària, que trenca amb tots els escenaris 
pressupostaris i una situació de normalitat. Per tant, calen mesures excepcionals, 
calen mesures per finançar aquesta despesa. I l’Estat, que és qui té la capacitat de 
finançar-se a través dels grans impostos però també a través de l’accés als mercats, 
que té l’aval del Banc Central Europeu, és qui ha d’actuar. I en aquest sentit, hem 
instat l’Estat a actuar. 

També cal destacar que la demanda internacional de productes sanitaris per fer 
front al coronavirus ha alterat absolutament el mercat. Ja no estem davant d’un mer-
cat que funciona amb regles normals. L’increment de demanda és extraordinari; això 
es tradueix sobre la producció, sobre el transport i sobre els costos. I, per tant, hem 
creat un grup de treball per mobilitzar la indústria catalana, per focalitzar-la cap a 
la producció de material per fer front al coronavirus i, per tant, crear una autèntica 
estructura de defensa sanitària. I, en paral·lel, hem incrementat molt les importaci-
ons, també, de material. 

Com funciona, això? Doncs el Departament de Salut és qui canalitza tota la 
demanda de material sanitari i assistencial i la resta de necessitats d’altres tipus, 
tecnològic, venen canalitzades pel Departament d’Empresa i pel Departament de 
Vicepresidència. Des del punt de vista de l’oferta hem posat en marxa un virtual 
desktop, un marketplace des de la web d’Acció, des del Canal Empresa que té la 
Generalitat de Catalunya. S’hi pot accedir des de la web coronavirus.gencat.cat, 
en la que estem recollint totes les propostes en l’àmbit productiu. Per tant, totes les 
empreses que tenen oferta de productes, que tenen capacitat de fabricar, que tenen 
solucions sanitàries i tecnològiques, s’han posat en contacte.

Estem tenint, ho he de dir, una col·laboració molt gran del teixit empresarial. 
I Acció, des del Departament d’Empresa i Coneixement, és qui monitoritza, qui ana-
litza la capacitat conductiva, qui mira la traçabilitat dels productes, de cara a poder 
vehicular les demandes de productes. Per tant, voldria donar les gràcies a totes les 
empreses que hi estan participant, a tots els professionals. Donar les gràcies, també, 
a aquelles empreses catalanes que tenen implantació en mercats que són productors, 
especialment al mercat xinès, com també donar les gràcies a la comunitat xinesa de 
Catalunya, per haver-se posat a disposició i haver col·laborat. 



DSPC-C 471
6 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEH  9 

Jo no voldria entrar, ara, en una guerra de retrets, perquè crec que ara, el que ens 
toca són solucions i no retrets, però és evident que la realitat ha superat la centralit-
zació de la compra de material que, en el seu primer moment, va adoptar el Govern 
de l’Estat. La major part del material que hem hagut de comprar l’hem adquirit a 
través de la Generalitat de Catalunya. Ha anat arribant material del Govern de l’Es-
tat, aquest cap de setmana n’ha arribat més, però és evident que si nosaltres no ha-
guéssim optat per anar directament i comprar directament material i no confiar en 
la central de compres de l’Estat, avui no tindríem el material que tenim. I això és 
evident i crec que aquesta és una qüestió que s’ha de revisar. 

També lamentem que una de les mesures del Govern de l’Estat hagi estat reduir 
un 55 per cent l’aportació dels fons d’ocupació destinats a Catalunya, per a políti-
ques actives d’ocupació. Aquests fons els necessitem. Són 215 milions d’euros, que 
s’han retallat i que són imprescindibles per la recuperació. De fet, si fem un saldo 
de quines han estat les aportacions que hem rebut del Govern de l’Estat, en termes 
pressupostaris, i els ajustos que hi ha hagut, la retallada és negativa. Hem rebut uns 
45 milions en l’àmbit de polítiques socials i uns 50 milions en l’àmbit sanitari, però 
en canvi hi ha hagut una retallada de 215 milions en l’àmbit de polítiques d’ocupa-
ció. Per tant, el resultat, de moment, és que Catalunya, la Generalitat de Catalunya, 
ha perdut 120 milions d’euros, en la relació amb les seves aportacions del Govern de 
l’Estat. S’ha de revertir. I per tant, entenent les dificultats del Govern de l’Estat per 
poder fer front a tota la despesa que suposa l’entrada massiva d’expedients de regu-
lació temporal d’ocupació, entenent això, demanem que reverteixi la decisió i que 
puguem recuperar aquests 215 milions d’euros en els propers mesos, per poder fer 
front a les polítiques de recuperació, que seran absolutament fonamentals.

La Generalitat de Catalunya hem estat, també, incrementant totes les dotaci-
ons de personal; hem triplicat el personal d’atenció telefònica, i també el personal 
d’atenció telemàtica, del Servei d’Ocupació de Catalunya. I creiem que el Govern de 
l’Estat ha d’aprofitar, com així vaig proposar a la ministra d’Economia i Hisenda, 
els mecanismes que li està oferint la Unió Europea i el Banc Central Europeu, i als 
quals em referiré més endavant. 

El Govern de Catalunya, en l’àmbit d’actuacions fetes, també, doncs, ha estat el 
segon àmbit, més enllà del proveïment dels recursos per fer front a la pandèmia des 
de la sanitat pública i des de l’àmbit assistencial i residencial..., l’actuació sobre el 
mercat de treball i, per tant, la necessitat de protegir al màxim els llocs de treball. 

Com deia, és fonamental garantir la cadena de pagaments. I, en aquest sentit, to-
tes les obligacions econòmiques de la Generalitat respecte a l’economia productiva 
es mantenen i es mantindran. Seguim pagant tots els proveïdors, encara que els con-
tractes s’hagin suspès, condicionant, evidentment, aquest pagament al compromís 
de pagar l’equivalent als sous dels treballadors. 

Per tant, nosaltres el que hem fet en l’àmbit de contractació de la Generalitat, que 
no es pot prestar el servei a causa de l’aturada de l’activitat, i em refereixo, per exem-
ple, des de serveis de neteja a serveis de suport en polítiques que estan en serveis 
públics, que estan tancats, doncs..., en aquells àmbits on no s’executa el contracte, 
nosaltres seguim pagant l’equivalent de sous i una part dels costos fixos, per poder 
garantir que els treballadors i treballadores d’aquests serveis no es trobin en una si-
tuació d’atur, ni que sigui temporal. 

També hem impulsat una injecció de liquiditat a petites i mitjanes empreses. El 
12 de març vam, a través d’un decret llei, constituir un fons de garantia per tal de 
disposar d’avals i de crèdit directe per a petites i mitjanes empreses.

Les entitats financeres es poden trobar que, per no assumir més risc, doncs, no 
prestin recursos a empreses que ara ho necessiten temporalment. Per tant, cal una 
cobertura del risc. I en aquest sentit, en un primer moment vam cobrir el 75 per cent 
d’aquest risc, a través dels avals de la Generalitat de Catalunya; hem passat al 80 
i ara ja estem adaptant-ho al 100 per cent del risc de la Generalitat de Catalunya. 
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Operacions que també s’estan fent des de l’Institut Català de Finances, de crèdit di-
recte a empreses, sempre amb l’objectiu de garantir els llocs de treball i, per tant, de 
protegir, en últim terme, els ingressos de les famílies, dels treballadors i treballado-
res. Per tant, en aquest primer tram, en aquesta primera mobilització com a banca 
pública, l’ICF té previst mobilitzar fins a 1.000 milions d’euros. És un primer tram, 
n’haurem de mobilitzar molts més. Els bancs públics de desenvolupament tindran 
un rol fonamental en la reconstrucció econòmica. 

En l’àmbit d’autònoms, des d’avui mateix, ja es pot cursar la petició per a la línia 
d’ajuts extraordinaris, que poden arribar fins a dos mil euros per persona. Es preveu 
que, en aquest primer tram se’n beneficiïn 4.500 treballadors autònoms. Sabem que 
no n’hi ha prou, sabem que volem anar més enllà, i anirem més enllà i, per tant, bus-
carem recursos per incrementar aquesta convocatòria. 

També, amb la voluntat de garantir que la liquiditat estigui en les famílies i es-
tigui a les empreses per pagar sous i per garantir les obligacions econòmiques de 
la població, hem ajornat la recaptació d’impostos de la Generalitat de Catalunya en 
tots els tributs propis i cedits de la Generalitat, amb l’objectiu d’afavorir la liquidi-
tat. I, per tant, nosaltres renunciem temporalment..., tot això s’acabarà cobrant més 
endavant. Però durant aquestes setmanes, en què és molt crítica..., és molt important 
tenir liquiditat a les empreses i les famílies, doncs. Nosaltres, que tenim més capa-
citat de tresoreria, d’acord amb les estimacions que tenim ara, i que continuï sent 
així durant força temps..., aquest ajornament en el pagament d’impostos va ser una 
de les primeres decisions que vam prendre. 

També demà el Govern aprovarem noves mesures, per exemple, en l’àmbit de 
l’impost de successions, per tal de garantir que quan s’aixequi l’estat d’alarma es 
pugui tenir el temps suficient per fer tots els tràmits davant de notari –registradors, 
gestors, etcètera– que són necessaris per al pagament de l’impost. Un cop aixecat 
l’estat d’alarma es disposarà de dos mesos més, un ajornament de dos mesos, suple-
mentari, per abonar l’import de successions, per tal de permetre que aquests tràmits, 
com deia, davant de notaris, registradors, etcètera, es puguin fer i, per tant, sigui 
possible el pagament de l’impost.

També demà aprovarem l’acumulació del segon trimestre de l’impost de les be-
gudes ensucrades, de l’abonament. El del primer trimestre, que s’hauria de cobrar 
el mes d’abril, el passem, doncs..., a ajuntar-lo juntament amb la quota del segon tri-
mestre, i també l’ajornament dels cànons dels residus i d’aigua en l’àmbit industrial. 
Estem parlant sempre d’ajornaments i, per tant, mesures temporals de liquiditat. No 
hi haurà una reducció, per aquestes decisions, dels ingressos públics.

Creiem, per tant, que això que hem fet des de la Generalitat de Catalunya caldria 
que des de l’Estat també es pogués fer, de forma més decidida i agosarada... (tall de 
comunicació) ...des de ja, no esperant el mes de maig, el cobrament de la quota d’au-
tònoms i les quotes de la seguretat social. Creiem que s’ha arribat tard. I entenem 
que tampoc es poden aplicar interessos de demora, per aquests ajornaments; no es 
poden fer interessos de demora; s’ha de fer a interès zero. I estendre aquestes mesu-
res, també, al cobrament de l’IVA. Tot això ho fem des de l’autoexigència d’haver fet 
el que correspon en el nostre àmbit impositiu. I per tant, doncs, també creiem que és 
necessari que l’Estat pugui anar en aquesta línia. 

Totes aquestes mesures per afavorir la liquiditat de les empreses han anat acom-
panyades d’altres mesures, per reforçar el sistema de salut i de benestar; la gratuïtat 
del telèfon 061, que serà ja, de forma permanent. En segon lloc, hem impulsat una 
targeta moneder per mantenir les beques menjador i que, per tant, les famílies des-
tinatàries d’aquestes beques, puguin, doncs, accedir als aliments necessaris, perquè 
sabem que les beques de menjador són un element substancial de la garantia nutritiva 
de molts joves i molts infants del país. I, en tercer lloc, hem pres mesures en l’àmbit 
dels serveis funeraris, per tal d’ordenar aquesta activitat, que, malauradament, s’in-
crementarà i, per tant, per evitar situacions d’abús en el preu que pogués haver-hi, 
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que no només són injustificables, sinó que serien absolutament reprovables. No és, 
aquest possible abús, una situació general, ni molt menys, del sector funerari, però 
davant d’alguns casos puntuals cal donar les garanties que no sigui una..., que no 
pugui acabar essent, en el futur, aquesta qüestió, una tònica general del sector, que, 
pel que sabem, no és la voluntat tampoc per part de les empreses que ho gestionen.

En l’àmbit de pagaments fets. En la compra de material sanitari, des del Depar-
tament d’Economia hem ordenat pagaments urgents, molts d’ells que s’han fet via 
comptes del Banc d’Espanya per poder garantir que arriben puntualment i ràpida-
ment al proveïdor, i molts, els hem fet, doncs, com se’ns ha requerit per part de pro-
veïdors i d’importadors, prèviament a poder rebre el material, però que en aquesta 
situació del mercat és absolutament necessari fer-ho així. Des del 19 de març, la Ge-
neralitat de Catalunya ha ordenat pagaments urgents de subministrament sanitari, 
de material sanitari, per 198,4 milions d’euros. D’aquests, 94 milions, només en els 
primers dies d’abril. Els ajuts de menjador també han comportat una ordenació de 
pagaments urgents, de més de 13 milions d’euros.

Aquesta ha estat la feina feta per part del Govern de Catalunya, que segueix, 
sempre, analitzant tots els escenaris. Intentem millorar sempre en tots els fronts; 
però, com deia, ha tingut per objectiu, en primer lloc, dotar de recursos l’emergència 
sanitària; en segon lloc, injectar liquiditat o donar ajudes a la liquiditat i a l’econo-
mia productiva, per garantir els sous de treballadors i treballadores i per evitar un 
trencament de la cadena de pagaments, que, si passés, afectaria especialment els que 
tenen menys capacitat econòmica: pimes, treballadors i autònoms. I, en tercer lloc, 
les polítiques de reconstrucció. 

Quina feina farem? Tercer bloc de la meva intervenció. En primer lloc, necessitem 
tenir prou crèdit pressupostari. I per tant, és molt millor gestionar una pandèmia com 
l’actual, que té efectes, com veuen, en la despesa publica, l’increment en l’àmbit sa-
nitari i assistencial. Però també haurà d’incrementar en l’àmbit social i en l’àmbit de  
les polítiques de promoció econòmica, quan haguem d’agafar una altra corba, que és 
la corba de la recuperació d’activitat.

Per tant, és molt millor fer front a aquesta pandèmia amb uns pressupostos del 
2020, que incrementen el sostre de despesa en 3.000 milions, que no pas fer-ho 
amb uns pressupostos del 2017. Per tant, vull aprofitar aquí per demanar als grups 
parlamentaris que han alentit, mitjançant la presentació d’un dictamen al Consell 
de Garanties Estatutàries sobre la Llei de pressupostos i de la llei de mesures..., els 
vull demanar que retirin aquesta petició de dictamen, perquè això ens hauria de 
permetre poder aprovar, com més aviat millor, aquests pressupostos, que, evident-
ment, s’hauran d’adaptar a la situació de crisi sanitària, evidentment, perquè aquests 
pressupostos, quan els vam començar a treballar el mes d’agost de l’any passat, i al 
mes de juliol, quan es comença l’elaboració del pressupost, no sabíem que hi hauria 
l’epidèmia del coronavirus. Però, elaborar uns pressupostos des de zero, i més amb 
un escenari d’incertesa, sobre quines són les perspectives macroeconòmiques..., es-
tem parlant de mesos. I no podem esperar sis mesos, que és el que es tarda nor-
malment des que comencem l’elaboració de pressupost a la Direcció General de 
Pressupostos, del Departament d’Economia, fins que l’aprova el Parlament; no po-
dem esperar sis mesos més. Els pressupostos del 2020 són molt millors que els del 
2017 prorrogats, per fer front a la pandèmia.

Per tant, ara avui, que en teniu l’oportunitat..., demano si us plau que es pugui, 
doncs, retirar aquesta petició, puguem aprovar-ho. Hi ha la majoria per poder-ho fer. 
I després, acordar, amb tots els grups parlamentaris, quines són les línies mestres 
de la reassignació de recursos que hi haurà d’haver. Per tant, els demano això, que 
aprovem el projecte amb la màxima celeritat possible.

El pressupost ha de ser la primera pedra, el primer esglaó de la reconstrucció 
econòmica i social. I, per tant, caldrà adaptar el pressupost, ho sabem, però per 
adaptar-lo necessitem tenir-lo. Abans de tramitar els pressupostos de la Generalitat, 
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vaig explicar, i també ho van fer altres membres del Govern, que si no s’aprovaven 
uns pressupostos l’any 2020, prorrogant els pressupostos del 2017 entraríem en una 
situació de col·lapse del sector. Doncs ara, amb una situació d’una pandèmia, que 
obliga a augmentar la despesa, en l’àmbit sanitari i assistencial, fonamentalment, 
però també en altres àmbits, en el futur és absolutament fonamental poder comptar 
amb aquest pressupost. Per tant, faig una crida a la responsabilitat de tots els grups 
parlamentaris, agrair a tots aquells que ens han ajudat a tramitar el pressupost. I a 
aquells que encara no ho han fet, doncs, els diem que estem disposats a arribar a un 
acord sobre com convertir aquests pressupostos en un pla de xoc a nivell econòmic 
i social. Podem acordar les línies mestres, perquè en moltes hi coincidirem. I per 
tant, proposem que s’hi sumi tothom, que ara és el moment de remar junts en aquest 
gran acord per poder fer, dels pressupostos del 2020, els pressupostos de la recons-
trucció econòmica i social.

En segon lloc, més enllà de l’àmbit pressupostari, hem proposat diferents mesu-
res de finançament per tal de dotar dels recursos, de la liquiditat, de la tresoreria, 
però també del crèdit necessari, la major despesa que estem tenint i la que tindrem 
en el futur. Perquè la reconstrucció vindrà d’un paper molt més actiu dels estats en 
l’economia, i un paper molt més actiu, també, d’aquells governs, com el Govern de 
Catalunya, que aspirem a ser un estat, però que, no essent-ho ara, volem exercir to-
tes les nostres responsabilitats. Per tant, tindrem un paper molt actiu en l’economia. 
Ara, caldrà que recuperem, doncs, bona part del protagonisme que en les darreres 
dècades, a nivell global, els estats i el sector públic han anat perdent en l’economia.

I avui ja ho diu tothom: aquest és un consens que, des de tribunes pròpies, que 
han estat defensant línies contràries durant molts anys, fins a representants de bancs 
centrals, l’estan defensant. Per tant, calen mesures de garantia, perquè tot allò que 
no es faci ara seran problemes, seran llasts que tindrem en la fase de reconstrucció. 

Acabo. Tenim molt clar que no ens en sortirem, d’aquesta crisi, amb polítiques 
d’austeritat i que, per tant, calen polítiques que permetin fer la despesa necessà-
ria per dimensionar el sistema sanitari i garantir els mínims danys econòmics. En 
aquest sentit, valorem molt positivament que l’Ecofin, el Consell de Ministres d’Eco-
nomia de la Unió Europea, prengués un acord per suspendre els criteris d’estabilitat 
pressupostària. Ara ho ha de fer l’Estat, i així ho hem demanat, també, que de forma 
formal es suspenguin els objectius d’estabilitat pressupostària. La Llei d’estabilitat 
pressupostària, en el seu article 9.3, ho permet, i s’ha de fer de forma formal. S’han 
de suspendre els objectius de dèficit. Hi haurà molt de dèficit aquest any, segur, però 
hem de posar els recursos necessaris, perquè ara l’important és salvar vides, per des-
prés salvar que ens puguem continuar guanyant la vida. 

En segon lloc, caldrà suspendre, també, l’objectiu de deute, perquè malaura- 
dament s’incrementarà. I cal suspendre la regla de la despesa. I, en aquest sentit, de-
manem que es doni un clar missatge, per part de l’Estat, als ajuntaments. Que no no-
més poden utilitzar el 20 per cent del superàvit de l’any 2019 per fer front a la situació 
de la Covid-19, sinó que puguin destinar-hi el 100 per cent. No podem tenir diners en 
comptes corrents d’administracions, que no es facin servir, quan ara els necessitem 
tots. Per altra banda, el Banc Central Europeu ha anunciat diferents mesures, entre 
les quals, una compra d’actius. Per tant, això inclou deute públic de 750.000 milions 
d’euros. És una oportunitat per part de l’Estat. D’acord amb les regles de repartiment, 
d’aquests 750.000 milions d’euros, que es basen en la participació de cada estat en el 
capital del Banc Central Europeu, a actius de l’Estat espanyol li corresponen 73.000 
milions d’euros, i bona part d’aquests, la major part d’aquests, haurien de ser deute 
públic que s’emeti, i que pugui adquirir, en el mercat secundari, el Banc Central Eu-
ropeu. Setanta-tres mil milions d’euros és el pressupost de la Generalitat de dos anys 
sumats, i uns quants mesos més. Per tant, estem parlant de molts i molts recursos.

També cal una política valenta en l’àmbit europeu, i per aquesta raó hem proposat 
una renda bàsica universal, mentre duri el confinament, que sigui finançada directa-
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ment amb política monetària, que sigui finançada pel Banc Central Europeu. No és 
una proposta que fem només des del Govern de Catalunya, sinó que és una proposta 
que economistes prestigiosos, com per exemple Paul de Grauwe o altres economis-
tes en l’àmbit europeu, han proposat també, i que estan proposant que sigui aquesta 
política monetària del Banc Central Europeu que, en forma de donacions, vagi di-
recta a les butxaques de les famílies per garantir, com deia, la cadena de pagaments. 

El 2008 es va reaccionar, a les institucions comunitàries, tard i malament. No 
podem sortir d’aquesta crisi amb més desigualtat. I això passa perquè, tots plegats, 
siguem molt més valents; nosaltres creiem que ho estem sent. I també demanem, des 
d’aquesta autoexigència, que l’Estat i les institucions europees ho siguin.

I aquí també creiem que hi ha una oportunitat d’enfortir un projecte europeu, una 
manca de resposta del projecte europeu. Si no s’activa no només la solidaritat, sinó 
la responsabilitat d’un projecte comú, ens pot restar moltes raons a aquells que, des 
de l’europeisme més federal, defensem que les institucions comunitàries han de ser-
vir per millorar les condicions de vida de la ciutadania. Per tant, també ens juguem 
el futur del projecte europeu. I aquesta garantia d’un futur compartit només pot ser 
si s’activa la solidaritat a nivell europeu. És imprescindible. 

I entro a la darrera part de la meva intervenció: la reconstrucció necessària, la 
reconstrucció que haurem d’afrontar les properes setmanes i mesos, quan haguem 
superat la corba de contagis. En primer lloc, necessitarem la cooperació i el treball 
conjunt de tots els agents socioeconòmics. En aquest sentit, hem estat portant a ter-
me reunions amb sindicats i patronals, que seguirem fent. I que caldrà consolidar. 
I fins i tot podríem pensar d’institucionalitzar-ho, per tal, doncs, de compartir quines 
han de ser les línies de política econòmica de la recuperació. Cal treballar per re-
cuperar la normalitat i superar el xoc econòmic i social al més aviat possible. I, per 
tant, estem preparant ja aquest escenari de recuperació, de reconstrucció.

Caldrà, doncs, també, prendre mesures estructurals. El món de després del co-
ronavirus no serà un retorn a l’1 de febrer del 2020; no estarem igual. El món serà 
diferent. I, per tant, com a país, com a societat i com a projecte europeu, haurem de 
repensar-nos, per ser menys vulnerables davant de reptes inimaginables com pandè-
mies mundials. Que, en un context de globalització econòmica..., que també, doncs, 
en bona part es veurà matisada, qüestionada; es veurà alterada, la tendència que hem 
seguit, en els darrers anys, de globalització econòmica. Però efectes com una pandè-
mia global, com la que tenim ara, poden tornar a passar en el futur i, per tant, hem 
de posar les bases per ser menys vulnerables. 

És evident que la reconstrucció, la posada en marxa de la reconstrucció, vindrà 
determinada per l’estratègia de desconfinament. I aquí, doncs, m’agradaria fer al-
guns apunts sobre quina ha de ser l’estratègia de desconfinament que creiem des del 
Govern de Catalunya.

En primer lloc, el desconfinament s’ha d’iniciar quan es porti una reducció sos-
tinguda de casos durant, almenys, un període equivalent al període d’incubació. 
I, en aquest sentit, estem parlant de catorze dies. Per tant, quan durant catorze dies 
es porti, doncs, una reducció sostinguda de casos és el moment en què es poden co-
mençar a prendre algunes mesures de desconfinament. I també quan els hospitals 
estiguin molt per sota del llindar de la seva capacitat. Per tant, per poder, davant de 
possibles rebrots petits, garantir la capacitat dels hospitals d’atendre tothom.

Caldrà, doncs, després, relaxar les mesures i sobretot tenir capacitat de monitorit-
zació, per tornar-les a introduir si s’identifiquen brots. No podem relaxar-nos i tornar 
a un col·lapse del sistema sanitari, que hem evitat perquè estem incrementant les pla-
ces d’UCI, amb un esforç de totes les administracions –a qui vull donar les gràcies–, 
però les mesures de contenció s’han d’anar traient de forma progressiva i intermitent, 
assumint que potser hi hauran nous brots, però que no poden assolir el pic màxim. 

I en tercer lloc, aquestes mesures de prevenció s’hauran de seguir portant, moltes 
d’elles, com a mínim mentre hi hagi un canvi del terreny de joc. Per exemple, una 
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vacuna o un test de diagnòstic ràpid i sensible, produït, en marxa. I, en aquest sentit, 
les eines que tenim per poder-ho fer són el control sistemàtic de grups poblacionals 
amb major probabilitat de propagar el virus, fent un seguiment de la població amb 
símptomes, mitjançant el test ràpid d’antigen o la PCR. En segon lloc, anàlisi de 
població per conèixer l’estat global, a través de l’estat d’immunitat. Els tests serolò-
gics, que permeten veure si es tenen anticossos i, per tant, saber el percentatge de 
població que està protegida pel virus. I després, també, utilitzant la tecnologia, però 
garantint un alt nivell de privacitat. Les mesures que s’han dut a terme en altres paï-
sos són invasives de la privacitat i, per tant, també la privacitat és un dret i llibertat 
fonamental. I per tant, haurem de ser capaços que aquestes mesures tecnològiques, 
que ens han de permetre aquesta monitorització del virus, i per tant poder prendre 
decisions en l’àmbit de la mobilitat, de la restricció d’activitats, de l’aixecament 
d’aquestes restriccions, doncs..., han de garantir sempre la privacitat.

Aquest esquema, doncs..., a partir d’aquesta estratègia de desconfinament, podem 
afrontar l’esquema de la reconstrucció, que passa, en primer lloc, per l’enfortiment 
de l’estat del benestar, de la sanitat pública, del sistema de cures, de dependència 
en residències de la gent gran. L’haurem d’enfortir i caldrà destinar-hi molts i molts 
més recursos dels que ja hem fet fins ara. I en aquest sentit, vull destacar que l’esforç 
que hem fet, des del Govern de Catalunya i des de la població catalana, de finança-
ment de la Llei de dependència, que ha estat del 80 per cent, cal que sigui molt més 
compartit. Ja hem parlat centenars de vegades i dies de la necessitat que s’assumeixi, 
per part de l’Estat, el 50 per cent del finançament, que és el que pertoca per llei. Ho 
farem. Estic convençut que aquesta serà la voluntat del Govern de l’Estat. 

En segon lloc, cal una reconversió tecnològica del conjunt del sistema productiu. La 
reconstrucció productiva que haurem de fer del país s’ha de fer apostant clarament per 
la digitalització del conjunt de l’economia catalana, que avui és una eina de resilièn-
cia davant del tancament d’activitat per l’epidèmia. I, en tercer lloc, un pla d’inver-
sió pública, especialment per donar suport als sectors econòmics més afectats, i que 
s’hauran de reconvertir. I, en quart lloc, i de forma transversal, la garantia de drets i 
llibertats. La tecnologia ens ha d’ajudar a gestionar la sortida de l’epidèmia, però no 
ens ha de vigilar, sinó que ens ha de protegir. No ha de ser una eina de control social, 
sinó d’empoderament ciutadà. I, per tant, caldrà acompanyar aquesta difusió tecno-
lògica d’una alfabetització tecnològica i de concepte sanitari de la població.

La recepta de sortir de la crisi amb menys drets i llibertats no és una opció i no 
ho pot ser. En el passat s’ha fet i en tenim les conseqüències en forma de desigualtat, 
d’augments de tics autoritaris, que no podem permetre. N’hem de sortir més forts 
com a societat, més cohesionats, enfortint la democràcia i no utilitzant la por per li-
mitar la llibertat de la ciutadania. El que dona seguretat és la tranquil·litat que, passi 
el que passi, tindrà al costat els serveis públics. I el que dona tranquil·litat són bates 
blanques i no uniformes verds; ho hem de dir. Ara més que mai, té sentit reivindi-
car el model de desenvolupament econòmic sostenible, alineat amb l’Agenda 2030 
de Nacions Unides, no de paraula, sinó amb els fets i la priorització dels nostres re-
cursos, com ja fem amb els pressupostos de l’any 2020. D’altres crisis similars en la 
història se n’ha sortit enfortint l’estat del benestar. El pla Beveridge, al Regne Unit, 
d’extensió de la seguretat social, n’és un exemple, o els plans de reconstrucció del 
New Deal. Nosaltres caldrà que fem aquests plans, també, a nivell europeu, i ja po-
dem començar-ho a fer des de Catalunya. 

Per tant, caldrà apostar fort pels àmbits econòmics que generen riquesa en be-
nefici de la col·lectivitat. La idea serà un país construït entorn de l’economia de la 
vida. Caldrà ser imaginatius i activar tots els mecanismes que estiguin al nostre 
abast. També, els instruments, amplis, finançats, per canalitzar el finançament cap 
a aquests sectors estratègics.

La recuperació econòmica després del 2008 es va fer utilitzant el sistema bancari 
per canalitzar els recursos del Banc Central Europeu. Ara ho hem de fer, també, a 
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través del sistema públic, d’eines de finançament públic. Els bancs de reconstrucció, 
de desenvolupament, els bancs públics tornaran a estar a l’ordre del dia, i tenim un 
instrument que ja ho ha començat a fer i que ha de ser el nucli a partir del qual pu-
guem construir aquesta eina també per a Catalunya, aquest fons de reconstrucció 
nacional, que és l’Institut Català de Finances. 

I finalment, per acabar, vull agrair a tots els científics que estan progressant cada 
dia, que estan fent esforços cada dia per vèncer el coronavirus. Tenim una estructura 
científica a Catalunya, que, en cooperació amb la resta de científics a nivell mundial, 
fa una contribució molt important a la comunitat científica global. I, per tant, te-
nim confiança col·lectiva, perquè seran capaços –n’estem absolutament convençuts– 
d’aconseguir aquesta vacuna. La qüestió és quant de temps tardarem i quins seran 
els costos que haurem d’assumir mentrestant. Però tenim una comunitat científica 
preparada per fer-ho, i que ja hi està treballant. 

També vull fer un agraïment a tots aquells que han posat el seu enginy, la seva 
capacitat, que han posat la seva, també, estructura productiva. El fet que moltes 
empreses s’hagin reconvertit, de la nit al dia, per fer peces per a respiradors; que 
s’hagi utilitzat la capacitat de la indústria d’impressió 3D per posar-lo al servei de 
la indústria sanitària; aquelles empreses que s’han reinventat per fabricar productes 
hidroalcohòlics, i també la gran quantitat d’associacions i particulars que s’han po-
sat a fabricar mascaretes i altres elements de protecció individuals. Vull agrair-los a 
tots, en nom del Govern, el seu compromís. Això és el que ens mou; això és el que 
demostra la força d’aquest país. És l’hora, doncs, de pensar, no només en com supe-
rarem aquestes properes setmanes aquesta situació, sinó pensar en la reconstrucció. 
Aquest país ho ha fet altres vegades, i aquesta vegada també estic convençut que, 
des del realisme de saber que estem en una situació d’extrema dificultat, des de la 
responsabilitat que estem assumint tots, hem de tenir esperança que, en aquesta re-
construcció, que vindrà més d’hora que tard..., i que tots hi estem cridats.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, estic a la seva 
disposició per les preguntes que vulguin fer.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, vicepresident, per aquesta intervenció; moltes gràcies per aques-
tes pautes. Ara, diputats, diputades, farem una pausa tècnica de cinc minuts, per tal 
de comprovar que les connexions estiguin bé. I, en cinc minuts, reprendrem la sessió 
amb les intervencions dels diferents grups parlamentaris.

Moltíssimes gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i vuit minuts i es reprèn a les onze i un 

minut.

La presidenta

Diputats, diputades, vicepresident, reprenem la sessió.
Començarem aquesta continuació de la sessió amb la intervenció dels diferents 

grups. Començarem amb la intervenció del Grup Parlamentari de Ciutadans, per un 
temps màxim de deu minuts. I té la paraula el seu portaveu, el senyor José María 
Cano. Endavant, diputat.

José María Cano Navarro

Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar mi más sincero pésame a las fa-
milias y amigos de las personas que han fallecido por esta cruel pandemia, así como 
desear una pronta recuperación, y dar todo nuestro apoyo a los afectados, sobre todo a 
los que están en las UCIs y a todos sus familiares, deseando una pronta recuperación.

También quiero agradecer la incansable labor que están realizando todos aque-
llos que están en la primera línea ante esta pandemia: sanitarios, cuerpos de se-
guridad, transportistas, voluntarios. A todos los que, día a día, realizan su labor 
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ocupándose de las actividades esenciales. Y destacar el comportamiento de la in-
mensa mayoría de los catalanes, que están actuando de manera responsable quedán-
dose en casa, para facilitar salir cuanto antes de esta situación.

Dicho esto, señor Aragonès, en estos momentos es esencial que contemos con 
toda la información, que esta sea veraz y transparente, y que el Gobierno se someta 
al control y fiscalización, por parte de los grupos de la oposición. Esa información 
y ese control son la base para establecer una colaboración como la que está ofre-
ciendo el grupo que represento, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos; una colabo-
ración activa, a base de presentarles y consensuar el mayor número de propuestas, 
propuestas que funcionen y que abarquen todos los ámbitos, tanto el sanitario como 
el económico como el social. Una premisa muy clara: en estos momentos, la priori-
dad tiene que ser salvar vidas. Pero también, como estamos ante una comparecencia 
del conseller de Economía, la segunda meta tiene que ser salvar empleos, tiene que 
ser conseguir que nuestra economía se mantenga congelada y que no se destruyan 
ni autónomos ni pymes, porque sería tanto como acabar con los puestos de trabajo.

Y, en ambas metas, el primer elemento imprescindible, el oxígeno necesario para 
conseguirlas, son los recursos económicos, recursos que gestiona su departamento, 
señor Aragonès. Recursos económicos para dedicarlos a la lucha contra la pandemia. 
Y el segundo elemento, imprescindible, y que tiene que ir de la mano de esos recursos, 
es la buena gestión. Es vital una buena gestión; una gestión responsable, una gestión 
solidaria y ejercida desde la lealtad y colaboración entre las distintas administracio-
nes. Ya tendremos tiempo de analizar los errores y de..., quién los ha cometido. Pero 
en estos momentos, tan duros para la sociedad, usted tiene que estar a la altura, señor 
conseller. Esta batalla no la ganaremos discutiendo y echando balones fuera. Esta ba-
talla la ganaremos si actuamos unidos y de forma responsable; si se conjuran todas las 
administraciones, cada una desde sus competencias, para plantarle cara a la Covid-19.

Hay algo muy básico que nos muestra esta dramática situación, y es que, en estos 
momentos, los españoles necesitamos estar más unidos que nunca. Y que esa unión, 
ese trabajar todos juntos, es la que nos dará la fuerza para salir de esta situación. Y la  
ciudadanía está respondiendo, y lo hace como siempre, y por eso los políticos tene-
mos que estar a la altura. Y eso no quiere decir que no seamos críticos; eso no quie-
re decir que no seamos exigentes; eso no quiere decir que no intentemos convencer, 
con argumentos, a las distintas administraciones. De hecho, así hacemos nosotros, 
y lo seguiremos haciendo, porque es la única manera de sumar y de remar todos a 
una. Pero siempre huyendo de luchas partidistas, luchas partidistas que no aportan 
nada en este momento. Y, por supuesto, huyendo de intentar aprovechar la situación 
para seguir alimentando un relato victimista. 

Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que sea nece-
sario, para salir de esta crisis sanitaria y paliar la crisis económica que empieza a 
emerger. Y por eso, lo primero que me gustaría saber es si usted, señor Aragonès, 
como vicepresidente y conseller de Economía, está dispuesto a asumir esa respon-
sabilidad y a actuar en consecuencia. Y se lo digo, sinceramente, porque esa acti-
tud no se desprende de sus últimas declaraciones. Las declaraciones que ha hecho 
durante esta crisis son declaraciones y manifestaciones encaminadas, en la mayoría 
de casos, a eludir y a descargar responsabilidades a terceros. Y esa estrategia, desde 
mi punto de vista, en estos momentos no sirve absolutamente para nada. Ahora lo 
que toca es gestionar bien.

Gestionar bien nuestros recursos sanitarios para que nuestra sanidad no se colap-
se, utilizando todos los recursos, la UME incluida. No es momento de bravuconadas 
ni de desplantes, todo lo que sume debe utilizarse. Todos los que están en primera 
línea tienen que tener los medios de protección necesarios para hacer su trabajo. Se 
tienen que establecer medidas para proteger a nuestros mayores, que son los que han 
dado todo por nosotros, a lo largo de sus vidas. Las situaciones que estamos vivien-
do en las residencias catalanas son intolerables. Les faltan medios, y hay que actuar 
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ya. Es urgente tomar el control, contar con los expertos, como proponemos, y esta-
blecer una coordinación efectiva con los ayuntamientos. Hay que apoyar a nuestro 
tejido empresarial. En estos momentos, se está adaptando para proveer de material 
sanitario y así permitir la producción de test rápidos de detección, que es lo que 
realmente necesitamos.

Y no pueden dejar en la cuneta a los ayuntamientos, que tienen que tutelarlos y 
dotarlos de medios. Ellos, sin duda, son la administración más cercana a los ciuda-
danos. Ellos están parando el duro golpe económico sobre las familias con recursos 
propios, y no pueden andar dando palos de ciego. Están desbordados y se sienten 
desamparados. Y esa gestión debe ir acompañada de los recursos económicos ne-
cesarios, y ahí tenemos una gran desventaja, porque tienen que ser realistas. Las 
finanzas de la Generalitat se han mantenido gracias al esfuerzo de los trabajadores, 
de los autónomos y de las pymes catalanas, que han trabajado duro para aprovechar 
los vientos de cola de la economía mundial en estos últimos años.

No han hecho los deberes, y por eso no se pueden financiar en los mercados in-
ternacionales, ni tan siquiera en una proporción acorde con los impuestos que recau-
damos directamente, porque nadie se fiaría de un govern como ustedes. ¿O acaso me 
equivoco, señor conseller? Y ante esta situación, me pregunto: ¿Cómo va a ayudar, 
el Govern de la Generalitat, a las familias? ¿Cómo va a ayudar a los autónomos y a 
las pymes catalanas? Señor conseller, usted bien sabe que la economía se ha parado; 
muchas familias no tienen ningún tipo de ingreso y los autónomos y las pymes no 
pueden aguantar sin facturar, no pueden aguantar sin ingresos. Muchos de ellos se 
han visto obligados a cerrar, y la inmensa mayoría de los que no lo han hecho han 
sufrido el desplome de los ingresos. Porque vivimos en una economía interconec-
tada, en la que todos dependen de todos. Y que dependen de que no se rompan las 
cadenas de pagos y de ingresos.

Y en estos momentos no ingresan casi nada, mientras tienen que hacer frente 
a los costes fijos de su actividad. Señor conseller, a lo largo de estos años, la clase 
media trabajadora es la que más impuestos ha pagado de toda España, y ha sufrido 
el tramo autonómico del IRPF más alto, el que deciden ustedes. Y las empresas ca-
talanas han sido las que más impuestos propios han tenido que soportar. Y ahora, 
en estos momentos, necesitan que se les compense todo ese esfuerzo. Y el Govern 
de la Generalitat solo ha puesto en marcha ayudas que no llegan a cubrir ni el 1 por 
ciento de los autónomos catalanes, dejando a la inmensa mayoría sin ningún tipo 
de apoyo, perdidos entre el papeleo y la burocracia, y han puesto en marcha avales 
para créditos, que todavía no han llegado a los autónomos ni a las pymes, y no sa-
bemos ni tan siquiera en qué condiciones llegarán. Y lo que está muy claro es que 
es imprescindible crear un fondo especial de ayuda para autónomos y pymes, tal y 
como les estamos proponiendo.

Y, para poderlo conseguir, tienen que preparar unos presupuestos nuevos. Los 
que presentó son papel mojado. Ya antes de esta crisis les advertíamos que no eran 
realistas, porque las previsiones de crecimiento económico que contenían eran de 
muy dudosa credibilidad, a la vez que inflaban partidas totalmente prescindibles. 
Por eso, no es comprensible que mantenga unos presupuestos que no se plantean en 
ningún momento la reforma de la Administración, una reforma de la Administra-
ción que les permitiría liberar recursos. No es lógico defender presupuestos con una 
subida del 15 por ciento en altos cargos. No tiene sentido que defienda unos presu-
puestos que crean nuevos impuestos y que suben, en un momento como el que es-
tamos viviendo, el impuesto de sucesiones. O el IRPF de aquellos que pueden verse 
afectados con un ERE o por un ERTE.

Tienen que ser conscientes de la situación que estamos viviendo, y que esta crisis 
no la tienen que pagar los de siempre. Tiene que reconsiderar el presupuesto y elimi-
nar todos los gastos superfluos, y todo el posible despilfarro; porque hay que liberar 
el máximo de recursos, para destinarlos a la crisis sanitaria y a las familias, y a los 
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autónomos que se sienten indefensos. Por eso le pregunto, señor Aragonès: ¿Está 
usted dispuesto a hacerlo? Porque es imprescindible que se preocupe y se ocupe de 
lo que realmente importa en estos momentos. Porque el mundo ha dejado de ser tal  
y como lo conocíamos. Hemos entrado en un túnel y tenemos que salir de él pronto y  
en las mejores condiciones. Para eso, son necesarios unos buenos gestores que, me-
diante unos buenos presupuestos, liberen recursos para destinarlos a luchar contra 
los efectos de la pandemia. El mejor mensaje que le podemos lanzar a la ciudadanía 
es que estamos trabajando, trabajando todos juntos con un único objetivo. Y que, de 
esa manera, saldremos adelante.

Hoy, sinceramente, usted me ha decepcionado, porque no he visto ninguna pro-
puesta diferente a las que nos presentó, el día 25 de marzo, en la reunión con el 
presidente. Espero que, en breve, nos pueda anunciar nuevas medidas.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem ara la paraula a la diputada senyora Alícia Ro-
mero, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula, 
senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta i bon dia a tothom des de la distància. Bon dia, vicepresident, 
gràcies per la seva compareixença; espero que es trobi millor i estigui força recupe-
rat; també, la seva família. 

Voldria, també, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
donar el condol, evidentment, a totes aquelles persones, famílies, que han perdut 
algun familiar; i també a aquelles que en tenen en aquests moments, als hospitals, 
ingressats, patint per la seva salut. Estem al seu costat i esperem, doncs, que es re-
cuperin al més aviat possible.

Miri, com ha dit vostè, vicepresident, ens trobem davant d’una de les crisis més 
importants, probablement, dels darrers quaranta anys, una crisi sanitària que també 
ho és social i econòmica. I en moments de crisi com aquest, que, a més a més genera 
una certa incertesa i amb molt desconeixement, és quan necessitem, més que mai, la 
capacitat de tothom per lluitar contra aquest virus. La llista de persones que ho està 
fent és molt llarga, però m’agradaria exemplificar-ho amb els metges i infermeres, 
tot el personal sanitari i investigador, que estan deixant-se la pell a la seva feina per 
salvar vides i cuidar els nostres familiars. Tota aquesta llarga llista de gent, de per-
sones que s’arrisquen per al bé comú, que s’estan arriscant per als altres, ens obliga, 
ens exigeix, posar la nostra capacitat, la nostra responsabilitat i el nostre treball de 
manera conjunta per lluitar contra aquest virus, i fer-ho entre tots i sumant l’esforç 
de totes les administracions.

No ens està permès, en aquests moments, el desgovern, la descoordinació, la falta 
de cooperació; ara sí; ens està permès l’error, evidentment. Tots sabem que, en aques-
tes situacions com la que estem vivint..., ens en sortirem si som capaços de treballar 
conjuntament, en la mateixa direcció. I avui, vicepresident, com en algunes altres 
ocasions, no hem vist aquesta actitud clara per part del Govern de la Generalitat. I és 
impossible que un govern ho faci tot bé, com és impossible que un govern faci tot 
malament. Miri, avui, nosaltres..., jo, personalment, participo en aquesta comissió 
no per defensar ningú, ni per defensar cap govern. Senzillament, perquè vostè avui 
ens pugui donar algunes llums a dubtes i incerteses que en aquests moments tenim.

Però també és veritat que no permetrem que no s’ajusti a la realitat i que no es 
diguin algunes de les coses que sí que estan passant i que crec que els ciutadans han 
de saber. L’altre dia, el president Torra deia que no està arribant res de Madrid. I em 
sembla injust, això, perquè en moments tan difícils el que hem de fer és intentar su-
mar tots en la mateixa direcció. Jo hi volia incorporar algunes dades, perquè crec 
que és important, també, que els ciutadans ho puguin conèixer. En aquests moments, 
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en els darrers dies, han arribat, des de Madrid, transferències importants. Segura-
ment, no les que necessitem, perquè en aquests moments caldrien recursos quasi 
infinits, però el 23 de març van arribar 260 milions d’euros de l’actualització de  
les entregues a compte, que són més recursos per a la Generalitat; 45,5 milions  
del fons social extraordinari; 51,3 per al fons de salut; també la possibilitat d’avan-
çar aquests 1.128 milions d’euros de l’actualització de la liquidació del sistema de 
finançament, que serà més gran, amb 1.600 milions d’euros per l’any 2020, segura-
ment, de la sèrie dels darrers anys, la més alta de totes. I, a més a més, han arribat 
3 milions d’euros per a les beques menjador, que crec que això no ho ha dit. I tam-
bé em sap greu haver-ho de dir així; però un recurs que va arribar de Madrid i que  
es va gestionar malament i tard, per part de la Generalitat..., van arribar dues set-
manes tard, aquestes beques menjador de les famílies. I sort dels ajuntaments, de 
la feina que van fer perquè poguessin arribar a aquestes famílies, que durant dues 
setmanes es va veure amb dificultats, la seva situació. 

Escoltin, han rebut prop de 400 milions d’euros; això ha arribat per transferències 
a la Generalitat. I a nosaltres ens agradaria saber on han destinat aquests recursos. 
Perquè els 1.800 milions d’euros d’impacte de que vostè parla, entenc que són de Sa-
lut, i a nosaltres ens agradaria saber si això no és el deute pendent que ja té la Gene-
ralitat. Sabem que el dèficit estructural que té Salut està a prop dels 1.500 milions i 
no ens agradaria pensar que, quan parla d’aquests 1.800, està pensant això. Per tant, 
a nosaltres ens interessa si vostè ens pot donar una mica la línia en aquest sentit. 

Ha arribat molt de material sanitari de l’Estat a Catalunya i voldria dir algunes 
xifres: 3,5 milions de mascaretes –ho ha dit vostè, també–, aquests cinquanta res-
piradors que van arribar aquest cap de setmana, però..., 29.000 ulleres de protecció; 
3 milions de guants de nitril; 13.000 bates impermeables; moltíssim material que 
arriba, que arriba per protegir persones que estan a prop dels malalts i per intentar 
salvaguardar la seva salut.

Miri, ha comentat vostè el tema de les polítiques actives. Miri, vostè coincidirà 
amb mi que, en aquests moments, si hi ha una urgència, són les polítiques passives. 
I hem d’intentar que ningú es quedi enrere. I per tant, ja tindrem temps de parlar de 
com formem les persones que estan a l’atur, però en aquests moments el que hem 
d’intentar és que tothom pugui cobrar una prestació. I, per tant, una cosa darrere 
l’altra. I crec que això també és just que ho puguem reconèixer. 

Però avui, vicepresident, vostè tampoc ens ha explicat moltes més mesures dife-
rents de les que ja ens va explicar en la reunió del dia 13 o del dia 25, amb el presi-
dent Torra. És veritat que ha posat sobre la taula algunes teories, algunes idees més 
macroeconòmiques, però molt poques solucions. I nosaltres, aquí, els voldríem do-
nar algunes idees. Perquè avui em sembla que vostès ja podien haver fet modifica-
cions pressupostàries. És veritat, tenim un pressupost prorrogat, però no entenem 
per què no han fet modificacions pressupostàries per atendre algunes urgències.

A les famílies més vulnerables, però també a les pimes i autònoms, que també 
vol dir, evidentment, ajudar les famílies. No entenem per què vostès no han pres al-
gunes mesures. Amb algunes xifres que nosaltres, avui, volem dir que creiem que es 
podien haver fet; i saben que haguessin tingut el nostre suport per tirar-les endavant. 
Per què no han fet un fons destinat, per exemple, a pimes i autònoms, de 100 milions 
d’euros? 7,5 milions d’euros per a autònoms és absolutament insuficient. Vicepresi-
dent, arribarà a 4.500 autònoms; a Catalunya n’hi ha 550.000. El 95 per cent dels 
autònoms estan en una situació molt delicada. Miri, no entenem per què no poden 
posar sobre la taula aquestes xifres. I, a més a més, que arribin quan toca, perquè, 
de fet, es posarà en marxa tres setmanes més tard del que van anunciar.

Parla vostè de la digitalització, però sap qui està fent més que vostès, per la di-
gitalització? Els ajuntaments i les universitats. Les universitats estan donant «pens» 
amb connexió a internet i ordinadors als seus estudiants. Més enllà de la república 
digital de la que vostès parlen tant, no podríem tenir un pla de 20 milions, 10 mi-
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lions, 5 milions, per digitalitzar empreses i per donar recursos a aquelles famílies 
que no tenen connexió a internet o ordinadors, perquè puguin seguir així la seva ac-
tivitat educativa? És que em sembla molt important. 

El comerç és un dels sectors que més està patint, en aquesta crisi. Potser si alguns 
haguessin estat digitalitzats, avui podrien estar a venda online, com ho fan altres  
grans plataformes. Això és lo que s’hauria hagut de fer abans. Però si no s’ha fet, 
per què no som capaços de fer un pla amb recursos, avui? Per què tampoc no hem 
fet un fons per ajudar empreses a pagar els seus lloguers, tan importants? Empreses, 
establiments comercials, estan pagant els lloguers i, en canvi, no estan fent cap ac-
tivitat econòmica. No podien tenir un pla de 20 milions d’euros, 10 milions d’euros, 
per a ajuts d’aquests tipus, a fons perdut? Em semblen, realment, molt importants.

I també, per exemple, a les universitats. Hi ha més de 200.000 estudiants univer-
sitaris que, com dic, estan tenint problemes; però les universitats estan posant molts 
recursos en això. Estem pensant com ajudar les universitats després de les grans reta-
llades que han patit els darrers anys? Creiem que això també ho hauríem de pensar. 
O en turisme. L’altre dia, treien ajuts de 2 milions d’euros a empreses turístiques. Per 
tant, uns ajuts de 2.500 euros per a cada una. Això arriba a vuit-centes empreses; ab-
solutament insuficient. Vostè coneix bé aquest sector, vicepresident. Crec que cal un 
esforç més important de la Generalitat. Per què no han fet aquestes modificacions, 
amb aquests decrets llei, que permetessin algunes mesures ràpides, urgents, per in-
tentar ajudar aquestes empreses i aquests autònoms? Dona la sensació que els ajunta-
ments, amb menys recursos, estan fent molt més per les seves famílies i per les seves 
empreses. Hi ha, en aquests moments, ajuntaments, o parcs dependents d’ajunta-
ments, que estan alliberant dels lloguers les empreses o dels lloguers moltes famílies.

Em sembla que, en això, vostès van una mica tard. Però miri, algunes mesures 
tampoc generen cap risc, o molt poc cost per la Generalitat. Deia l’altre dia Pimec, 
en una nota de premsa, que –i vostè n’ha parlat, també, del tema del cobrament de 
les factures a proveïdors– per què no estem sent molt més àgils a pagar factures 
pendents a proveïdors? Segons un darrer informe, aquesta xifra és de 2.400 milions 
d’euros. Si poséssim 2.400 milions d’euros a circular a les empreses, probablement 
això també facilitaria la seva situació avui.

I tampoc val diners reduir els horaris comercials, que ha demanat, també, algun 
sindicat, o suspendre’n les condicions als municipis turístics. I això val pocs recur-
sos i també es destinaria una mica a protegir aquests treballadors, ja que vostè par-
lava, abans, que el més important és la vida, el més important és la salut. Tampoc 
val gaires diners, conseller, renegociar els préstecs que tenen l’ICF o Avalis, amb 
empreses i autònoms, per alliberar-los, durant sis mesos o un any, de la càrrega de 
pagar aquests préstecs. Això, amb una trucada, probablement ho podríem resoldre. 

Per què no ho han fet? En tot cas, si no ho han fet, els agrairia que ho conside-
ressin. Hi han mesures que costen zero, o costen molt poc, i altres que creiem que, 
amb una mica d’ambició, com amb la que vostè li demana a altres governs, les po-
guéssim emprendre. No estem parlant de grans xifres. En total, s’haurien pogut posar  
sobre la taula 150-200 milions d’euros, que em semblen absolutament raonables, pel 
pressupost total que té la Generalitat, que és de 46.000 milions.

Em sembla que ho podríem fer. I, evidentment, si s’aprova el pressupost, doncs, 
tindrem més facilitats. Però mentre no s’aprovi, per què no fem aquests decrets de 
modificació, com s’han fet en altres situacions? 

Miri, vicepresident, vostè deia, també, que s’havia de reforçar l’estat del benes-
tar, i això...

La presidenta

Diputada, perdó, se li està acabant el temps.
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Alícia Romero Llano

...–sí; ja acabo, sí–, que evidentment..., i haurem de parlar-ne, però ara el que toca 
són les urgències. I, per tant, a nosaltres ens agradaria que posés una mica de llum 
a les nostres propostes, a les nostres inquietuds, i sobretot, esperança a les perso-
nes que ens poden escoltar i volen tenir i sentir el seu Govern a prop, amb mesures 
concretes.

Nosaltres criem que cal lluitar contra el virus i garantir la salut de tothom, és 
veritat. Cal ajudar els més vulnerables. A vegades, ens dona la sensació que no han 
estat a l’altura, en el tema de les residències de gent gran no han estat a l’alçada. 
Han gestionat malament aquesta situació, i ens agradaria que ho solucionessin com 
abans millor. Nosaltres hem fet propostes en aquest sentit, i també, sobretot, posar 
mesures perquè l’activitat econòmica pugui sobreviure durant aquest confinament i, 
per tant, quan surti no hagi d’iniciar-se de nou, sinó que pugui continuar d’una ma-
nera més efectiva.

Tenen vostès competències i recursos, vicepresident; moltes competències i 
molts recursos. De fet, no han perdut mai la competència en Sanitat, per exemple. 
Han pogut comprar des del primer moment, material, i el que els demanem és que 
tinguin el lideratge, l’orientació, i la coordinació que no hem vist en aquestes darre-
res setmanes. Per tant, estiguin a l’altura del moment.

La presidenta

Gràcies, diputada. Gràcies, diputada, per la seva intervenció. Passem ara la pa-
raula al diputat senyor David Cid, en representació del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. Té la paraula, senyor Cid.

David Cid Colomer

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció  
de l’orador.) ...a nivell de l’Estat, i crec que fora bo, no?, que en el nostre debat po-
lític tinguéssim present que no estem parlant de números, sinó que estem parlant de 
persones.

La segona cosa que també voldríem fer és traslladar el nostre agraïment, sobre-
tot, al personal sanitari, perquè ho està donant tot en primera línia, i especialment, 
després d’una dècada de retallades ara ha impactat directament, especialment, a la 
sanitat pública. També el nostre agraïment sobretot a les treballadores i treballadors 
de l’atenció domiciliària, cuidant els nostres avis i àvies; els treballadors i treballa-
dores dels serveis socials; també en aquest cas, a tots els treballadors públics de les 
forces de seguretat, perquè crec que estem donant una lliçó i crec que hauria de ser, 
també, una de les conclusions que traiem d’aquesta crisi. Que és que, quan arriba 
una emergència, que, quan les coses es posen molt difícils, és el sector públic qui 
respon. I això també s’hauria de veure recompensat en els pressupostos.

I també crec que la lliçó que hem d’aprendre és que, probablement, per la nostra 
vida, pel nostre dia a dia, són molt més importants, per exemple, els pagesos i les 
pageses, les caixeres dels supermercats, els sindicalistes o també, en aquest cas, els 
regidores i regidores que no determinats tertulians i tertulianes, per més que portin 
americanes de colors i que vagin predicants segons quins discursos pels mitjans de 
comunicació. I fora bo, doncs, una lliçó que en traguéssim. 

Jo també li volia traslladar un agraïment, en aquest cas, al vicepresident del Go-
vern. Crec que és bo que en aquesta crisi no caiguem en la confrontació i en deter-
minats discursos que carreguen determinades responsabilitats sobre les esquenes 
dels governs. Crec que una part del seu Govern ho ha fet, i crec que s’han creuat 
determinades línies vermelles. Però crec que, en aquest cas, vostè personalment no 
ho ha fet. Segurament el pas que hauria de fer, ara, és aturar determinats discursos 
que s’estan fent; no de tota, és cert, però d’una part del Govern i una part de l’inde-
pendentisme, en què crec que s’estan creuant determinades línies vermelles. 
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És evident que una situació com aquesta, de crisi sanitària i econòmica, no és 
fàcil de gestionar per cap govern; tampoc pel Govern de la Generalitat, eh?, i és 
evident que no tots els governs ho fan bé ni tots els governs ho fan malament. Tin-
drem temps de parlar-ne. Però, per exemple, és evident que, en residències, a Cata-
lunya, s’ha actuat tard i malament. Probablement, de tant parlar del confinament...  
(tall de comunicació) ...a nivell de catalans, hem oblidat el confinament que s’estava 
vivint, o la situació difícil que s’estava vivint a les residències. Però temps tindrem 
de parlar-ne. En tot cas, nosaltres creiem que no cal contribuir, o no cal entrar en 
una campanya de retrets, i en aquest cas, tampoc en una batalla política. No ho fa-
rem, nosaltres. En tot cas, intentarem fer propostes, i en tot cas també plantejar-li 
demandes concretes. 

Sobre les mesures econòmiques que vostè situava, nosaltres entenem que cal di-
vidir-les. La situació l’hem d’afrontar en dos nivells. Un primer nivell són les mesu-
res per frenar el xoc econòmic, i en segon nivell, les mesures per a la reconstrucció, 
a través d’un pla, en aquest cas, de rescat econòmic i social. 

Jo també volia preguntar-li algunes de les propostes concretes que vostè ha fet 
o, en tot cas, valorar també les demandes que es traslladen a nivell de la Generali-
tat. Nosaltres creiem que, per exemple, algunes de les mesures que s’han anunciat 
s’han quedat probablement curtes o desfasades, eh? Per exemple, es parla d’un ajut 
als autònoms de..., en aquest cas, era una partida de 7,5 milions d’euros. Pensi que, 
en aquest cas, lo que és el Govern valencià hi ha destinat una partida de 57 milions 
d’euros. Per tant, creiem que s’hauria d’ampliar. És cert hi han hagut mesures de li-
quiditat, a través de l’Institut Català de Finances, però hi han poques mesures con-
cretes de despesa, per part de la Generalitat, que impactin en el sector econòmic.

Ens preocupen, també, els determinats discursos que es fan. Vostè avui ho ha 
aclarit més: parla d’una moratòria d’impostos, ha dit que s’ajorna el pagament d’im-
postos. Però tenim el president de la Generalitat parlant de suspensió d’impostos. 
En tot cas, m’agradaria que aclarissin quina és la postura del Govern; perquè no és 
compatible demanar més despeses –que nosaltres creiem que hi ha d’haver una for-
ta despesa del sector públic–, en aquest cas, també, amb demanar la suspensió per 
tothom, i en tots els casos, pels impostos. Una altra cosa són les moratòries; però 
ens agradaria que ho aclarís. 

I després, també, valorar –jo no sé si és una mesura molt adient– la rebaixa ge-
neralitzada del 50 per cent del cànon de l’aigua. Estem parlant d’una mesura que té 
un impacte d’uns 60 milions d’euros; m’agradaria també que la valorés. En tot cas, 
si no s’hauria de fer en aquells casos de famílies o empreses que tenen dificultats 
concretes per pagar, no?, les seves obligacions. O en aquest cas, també, en situacions 
de liquiditat.

També hi ha els discursos que deia que es fan..., que no arriba res, no?, del Go-
vern de l’Estat o de Madrid. Vostès van fer referència que havien fet una compra, 
de 35 milions d’euros, destinada a material sanitari. M’agradaria que ens poguessin 
explicar com ha anat aquesta compra i quin material s’ha comprat. Perquè si,  
per exemple, el president del Govern de la Generalitat diu que només el 10 per cent 
del material que arriba a Catalunya arriba de l’Estat, no?..., s’hi feia referència ara, 
han arribat més de 6 milions d’unitats, entre mascaretes, ulleres, guants..., perquè 
clar, Catalunya, el Govern català, ha comprat 60 milions d’unitats de material sa-
nitari, EPIs... Ho dic també perquè estaria bé que tinguéssim les dades amb trans-
parència. Què ha gastat la Generalitat, directament, per comprar material sanitari i 
exactament amb quines partides ho ha destinat.

Sobre les mesures que s’han pres a l’Estat, jo volia destacar bàsicament una cosa. 
Hi ha una diferència fonamental amb la crisi del 2008. La crisi del 2008 va recau-
re, principalment, sobre els treballadors i treballadores i sobre les classes populars. 
I, en aquests moments, el que està fent, en aquest cas, el Govern de l’Estat, és un 
veritable pla de rescat a nivell social, amb l’escut social. I jo vull destacar tres me-
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sures, eh?, perquè també crec que està bé, a vegades, per determinats discursos que 
es fan, que les puguem posar damunt de la taula. 

Primer, s’ha posat en marxa un veritable pla de rescat laboral. A Catalunya, hi 
han més de 600.000 persones, concretament, 617.000 persones..., és a dir, hi ha un 
veritable rescat laboral, amb 617.000 persones, a les quals l’Estat els garanteix el  
70 per cent del sou i que no poden perdre la feina els propers sis mesos. Això té un 
impacte pressupostari de 1.100 milions d’euros, a Catalunya, en aquest cas, només 
per aquest pla de rescat laboral. Ho dic perquè quan es fan tots aquells discursos de 
retallades de despesa a Catalunya... Jo hi insisteixo, eh?, 1.100 milions d’euros al mes,  
de despesa, per garantir aquests més de 600.000 llocs laborals. Després hi ha més de  
700.000 autònoms –700.000 autònoms–, a tot l’Estat, que s’han acollit, en aquest 
cas, a les mesures de la prestació per reducció d’ingressos en el cas d’autònoms. 
I després, sobre els desnonaments. Jo vull comparar, en aquest cas, el que, per exem-
ple, va passar el 2008... El 2009, concretament, a proposta de Convergència i Unió 
es va aprovar el desnonament exprés, eh? De fet, el diputat Jordi Jané deia literal-
ment: «Hemos agilizado el desahucio.» I en aquest cas, el que ha passat gràcies al 
Govern de l’Estat és que s’han prohibit els desnonaments tant a nivell de lloguer 
com d’hipoteques, durant sis mesos, per fer front a la crisi sanitària. Per tant, crec 
que aquest ha de ser el camí que marqui la línia de l’actuació econòmica de tots els 
governs.

I, en segon lloc, crec que necessitem un pla, com deia, de reconstrucció social i 
econòmica des del dia que..., el dia de després, que hem de començar, també, a tre-
ballar ja de manera urgent. El primer pas és aprovar els pressupostos de la Generali-
tat, eh? Nosaltres, crec que ho hem dit per activa i per passiva, és un error haver-los 
portat al Consell de Garanties Estatutàries, això només ha endarrerit un mes més 
l’aprovació dels pressupostos. Són uns pressupostos que tenen més de 3.000 milions 
d’euros més en despesa; 900 milions d’euros més en despesa sanitària, i hi ha una 
cosa que, per nosaltres, també és clau. És a dir, incorporen una reforma fiscal de  
560 milions d’euros perquè, qui més té, pagui més.

Jo crec que aquest és el moment, també, de la solidaritat i del reforçament del 
sistema públic de salut. Si haguéssim tingut aquests 560 milions d’euros durant els 
últims deu anys de les dècades de la retallada, d’aquesta dècada de retallada de Ra-
joy i Mas, segurament ara el sistema públic de salut el tindríem molt més reforçat si 
haguéssim pogut... (Tall de comunicació.)

I el segon element que hem de fer és posar en marxa, com deia, un pla de recons-
trucció, que, per nosaltres, ha de tindre bàsicament quatre eixos, per tal de reforçar 
quatre sectors estratègics, en aquest cas, de l’economia catalana. El primer és la re-
cerca i la ciència, perquè Catalunya té potencialitat per esdevenir un veritable clúster 
científic..., a Catalunya, amb els espais que avui ja compta, però cal reforçar aquesta 
recerca i, en aquest cas, també, la despesa científica. En segon lloc, el Pacte nacional 
per a la indústria. Crec que hi aportàvem, amb aquest pressupost, una pujada im-
portant, però que encara cal anar més enllà. I s’està demostrant la importància, per 
exemple..., com en aquest cas, no?, com a la Seat està construint, de manera urgent i 
ràpida, respiradors per als hospitals públics catalans. Crec que cal protegir i cuidar 
la nostra indústria, i també el sector d’autònoms de Catalunya.

El tercer element és el sector públic, bàsicament l’estat del benestar i les cures. 
Crec que cal reforçar –i a més, pot ser un sector de creació intensiva de llocs de tre-
ball– el que té a veure amb l’educació pública, la sanitat pública i també les cures. 
I cal canviar el model. Perquè el que està passant a les residències de Catalunya no 
és només que la Generalitat hagi actuat tard, malament; no és només que s’hagi 
oblidat, no?..., tant parlar d’aquest confinament general, s’hagi oblidat del confina-
ment de les residències; sinó que hi ha un problema de model, en aquest cas, de les 
residències catalanes, i hi ha un problema de model, també, a la sanitat pública ca-
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talana, que cal reorientar la manera... Per tant, no és només més recursos, sinó que 
també és canvi de model.

I el quart sector fonamental és l’economia verda. Hem de preparar el que ja és 
la nova crisi, que és, en aquest cas, l’emergència climàtica. I per tant, cal invertir en 
energies renovables, cal invertir en transició ecològica, cal invertir en mobilitat sos-
tenible. I això pot estirar, també, aquesta recuperació econòmica. 

Acabo amb dues reflexions. Miri, nosaltres li tornem a estendre la mà. I és cert 
que no ens han agradat determinades declaracions, ja li dic, segurament no de vostè, 
però en tot cas, determinades declaracions de membres del seu Govern. Nosaltres 
creiem que no és temps de confrontació. La gent el que ens demana és cooperació; 
ens demana que trobem solucions a la situació, que és dramàtica per moltíssimes fa-
mílies i per moltíssimes persones. I nosaltres el que creiem és que cal posar en mar-
xa aquest pla de reconstrucció; aquest pla, en aquest cas, de rescat econòmic i social. 

Nosaltres estem disposats a aprovar els pressupostos. Però exigim, com a con-
dició necessària, que comencem a negociar ja aquestes modificacions per entomar 
aquest pla de reconstrucció econòmica i social. 

I finalment vull recordar...

La presidenta

Gràcies, senyor Cid...

David Cid Colomer

Acabo amb una reflexió molt breu. I és que he trobat a faltar que hi hagi també 
una... (Tall de comunicació.) És a dir, no hi ha un mecanisme real de solidaritat eu-
ropea, i això també ho hauríem de reclamar des de Catalunya; serà molt més difícil 
sortir de la crisi. 

No podem fer només el debat entre Catalunya i Espanya, necessitem un veritable 
mecanisme de solidaritat, en aquest cas per fer front a la crisi del coronavirus i a 
la crisi econòmica que se’n deriva. No només a Catalunya, no només a l’Estat, sinó 
també a nivell europeu. I crec que fora bo que la Generalitat, si realment vol ser 
un actor a nivell europeu, també liderés, per exemple, aquesta demanda a governs,  
com per exemple, al Govern d’Alemanya o al Govern holandès. I crec que, en aquest 
cas, per exemple, ni el vicepresident ni en aquest cas tampoc el president estan lide-
rant aquest debat, tampoc, a Catalunya. I crec que hauríem de fer-ho, conjuntament, 
totes les forces polítiques catalanes. I crec que podria ser un gran acord, de reclamar 
a nivell europeu, per part del conjunt de les forces catalanes, una solidaritat europea 
que ens permeti una sortida justa i solidària de la crisi, que és el que ha de passar; a 
diferència del que va passar amb la crisi financera del 2008.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara al Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular. 
Passo la paraula, per cinc minuts, a la diputada Maria Sirvent. 

Gràcies, diputada.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats, diputades; conseller. Bé, en primer lloc, 
volem mostrar el nostre condol a tots els familiars, amigues i companyes de les per-
sones que han mort a conseqüència de la Covid-19. I també mostrar el nostre suport 
a les persones malaltes i desitjar-los que es recuperin ben aviat.

Dit això, hem vist que el conseller ha fet una anàlisi de la situació i ha parlat 
d’aquesta crisi sanitària com una crisi que no té origen econòmic ni financer. I ha 
parlat que ja estàvem en un moment de sortida, en termes macroeconòmics, de la 
crisi anterior. Però, en canvi, sabem que encara estàvem patint les conseqüències i 
els efectes de la crisi del 2008. Això era abans de la crisi sanitària, en la que vèiem 
que les dades del Departament de Treball publicades a l’Idescat ja mostraven com 
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més del 36 per cent dels contractes registrats l’any 2019 tenien una durada màxima 
d’un mes; que l’índex de desigualtat anava creixent, i que el 20 per cent de les famí-
lies que més ingressaven, ingressaven 5,5 vegades el que ingressava el 20 per cent 
de les famílies que menys ingressaven. I, per tant, la desigualtat genera una realitat 
creixent. 

I, a més a més, segons l’Idescat, a partir de les dades de l’Enquesta de condi-
cions de vida, de l’INE, les treballadores ocupades en risc de pobresa augmentaven 
progressivament. I, per tant, aquesta recuperació en termes macroeconòmics inclús 
tenia una precarització creixent a la majoria popular i treballadora. I, per tant, per 
nosaltres, aquesta crisi sí que té origen econòmic i financer. I, en tot cas, la situació 
d’emergència sanitària que estem vivint ha actuat com un desencadenant d’una crisi 
del sistema capitalista. Precisament per la divergència en la lectura del context, se-
gurament el conseller i nosaltres, doncs, no tenim la mateixa manera de respondre a 
aquesta crisi econòmica, ja que nosaltres entenem que sí que és una crisi sistèmica 
del sistema capitalista patriarcal, que ens ha portat a aquesta situació.

Per nosaltres, ara, se’ns obre una oportunitat; una oportunitat de transformar 
aquest sistema, de poder apostar per un altre model econòmic i de relacions políti-
ques, culturals, que ens regeixen i ens governen. I, per tant, per nosaltres ara és el 
moment d’apostar pels serveis públics, de no privatitzar més serveis i, sobretot, de 
fer un pla d’internalització de serveis públics. Perquè entenem que ara és el moment 
d’apostar per la sanitat pública, per l’educació pública, pels serveis socials, i més, 
en el context que ens vindrà a nivell econòmic. I, per tant, hem vist que el Govern 
de la Generalitat ha estat apostant per la privatització dels serveis, amb un model de 
gestió, la gestió privada, i entenem que ara cal revertir això i que cal apostar, prin-
cipalment, per models de gestió pública. 

En aquest sentit, i respecte als reials decrets que ha aprovat el Govern, no veiem 
que aquesta sigui la tendència. El que estem veient és que s’està rescatant de for-
ma indiscriminada les empreses concessionàries. Perquè nosaltres podem arribar 
a entendre que s’assumeixin els sous, que s’assumeixin els costos d’aquests serveis 
de determinades empreses petites, però el que no entendrem mai és que Clece, que 
Serunion, que Serhs o que empreses multinacionals amb grans beneficis econòmics 
avui estiguin sent rescatades per les arques públiques, mentre els autònoms només 
disposen d’ajuts que arriben, com a molt, a 9,5 milions d’euros, pel que ha dit vostè 
mateix; que ha dit que són 4.500 autònoms que podran rebre ajuts de dos mil euros; 
que multiplicats farien un total de 9 milions i mig. I, per tant, nosaltres entenem que 
rescatar les empreses concessionàries, com Clece, Serhs, Eulen o d’altres que ja hem 
vist quin model de gestió promouen, no són les millors mesures. 

Per altra banda, nosaltres també creiem que ara és el moment –o ja ho era, ja li 
hem dit en diverses ocasions– de desobeir els objectius d’estabilitat, la regla de la 
despesa, l’objectiu del dèficit, l’objectiu del deute, perquè són regles que no tenen cap 
sentit i que el que fan és passar els interessos de banquers per sobre de les persones. 
En aquest sentit, vostè ha parlat del pressupost de l’any 2020. Ha parlat d’un aug-
ment de 3.000 milions d’euros en el sostre de despesa. Ja els hi hem dit, o nosaltres 
entenem que vostès fan trampes, quan parlen dels 3.000 milions d’euros. Nosaltres, 
quan comparem el pressupost o el projecte de pressupost del 2020 amb l’executat 
del 2019, el que veiem és que hi ha un augment de despesa de 1.300 milions d’euros. 
I ens està dient, vostè, que ja només en l’àmbit sanitari aquesta situació d’emergència 
sanitària ens portarà a haver de disposar de 1.800 milions d’euros més.

Això farà que s’hagin de fer uns pressupostos nous, unes modificacions pressu-
postàries que adaptin aquests pressupostos a la situació actual. Bé, comptin amb 
nosaltres per poder parlar d’aquestes modificacions pressupostàries, però sobretot 
perquè aquestes el que facin sigui apostar pels serveis públics, per l’educació, per la 
sanitat i per tots aquests serveis que estem veient que fa molt de temps que cada dia 
estan més degradats. 
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Per altra banda, també entenem que és el moment de redistribuir la riquesa, de 
fer una aposta valenta per la redistribució de la riquesa. Per tocar, per exemple, l’im-
post de patrimoni. Nosaltres, en canvi, quan analitzem els decrets, el que veiem és 
una moratòria generalitzada del pagament dels impostos que depenen de la Genera-
litat, però sense tenir, en cap cas, en...

La presidenta

Diputada, ha d’anar acabant...

Maria Sirvent Escrig

D’acord. Bé, ja aprofito que estem aquí per dir que els grups parlamentaris no 
tenim eines de fiscalització del Govern i que, com a molt, tenim cinc minuts en 
aquestes compareixences telemàtiques. I que ens agradaria, presidenta, que vostè 
fos flexible; ja que no tenim sessions de control, no tenim plens i no podem dirigir, 
tampoc, preguntes al Govern que siguin..., respostes de forma immediata, més que 
les que puguem fer en aquesta compareixença.

I, per tant, per nosaltres és el moment de redistribuir la riquesa, de fer una apos-
ta valenta en la redistribució de la riquesa, perquè els que més tenen paguin més i 
poder assumir que hi ha necessitats que s’han de cobrir. 

I, per altra banda, per nosaltres és el moment d’apostar per les polítiques d’ocu-
pació. Les polítiques d’ocupació també passen per apostar per la gestió pública dels 
serveis públics. Perquè, quines millors polítiques d’ocupació que apostar pels serveis 
públics. I també per una xarxa productiva nacional, que sigui una xarxa producti-
va autocentrada i que es basi en les necessitats i els drets de la ciutadania i que, per 
tant, parli del retorn social i ambiental de la xarxa productiva.

I per últim, i ja acabo, presidenta, és el moment de prendre decisions que condi-
cionaran el nostre futur. El que fem avui serà molt condicionant per als anys que ens 
venen, que seran uns anys molt durs en termes socials i econòmics. I, per tant, ara és 
el moment d’una banca pública, que puguem disposar d’una banca pública per poder 
prendre les nostres pròpies decisions i fomentar una activitat econòmica que posi al 
centre els drets i les necessitats de la ciutadania.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Sirvent. Intento sempre ser al més flexible possible, 
però també complir amb el requeriment de compliment dels horaris, per tal de fer 
possible totes les intervencions. Ara, en nom del Subgrup del Partit Popular, passo 
la paraula al diputat Santiago Rodríguez. 

Gràcies.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta; gràcies, també, al vicepresident, per les explicacions que ens 
ha donat avui, en aquesta compareixença telemàtica. I les meves primeres paraules 
són afegir-me a les mostres de condol cap... (tall de comunicació) ...aquesta situació 
de crisi sanitària que estem vivint, i també un missatge d’alè i d’esperança a les per-
sones que estan patint, en aquest moment, aquesta malaltia. I totes aquelles persones 
que... (Tall de comunicació.)

Amb relació a la seva compareixença, vostè ha fet un esquema, amb tres apar-
tats, que em sembla molt coherent...

(Tall de comunicació.)

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i es reprèn a les dotze i un minut.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputats, diputades. Reprenem aquesta sessió. 
Passo el torn de paraula, en representació del Subgrup del Partit Popular, al dipu-

tat Santi Rodríguez. Diputat, té la paraula.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, també, al vicepresident per la seva intervenció. 
Avui, també afegir-me a les mostres de condol i de suport a les persones i als fami-
liars... (tall de comunicació) ...per aquesta crisi sanitària. I també, a totes aquelles 
persones que estan patint... (tall de comunicació) ...per tirar endavant. 

I també un missatge d’alè molt important a totes aquelles persones que atenen 
aquestes persones que estan malaltes, perquè –i aquí sí que discreparia de l’opinió 
del vicepresident– jo en aquest cas..., i en aquesta ocasió no és una qüestió de bates 
blanques o uniformes verds, sinó que és una qüestió de bates blanques i uniformes 
verds... El que passa és que davant d’una situació de salut pública hem d’utilitzar tots 
els recursos disponibles, amb independència de que les bates siguin blanques o els 
uniformes siguin verds.

Amb relació a la seva intervenció i a la recriminació que vostè ha fet, de temes 
econòmics i..., jo voldria fer-li alguns apunts. En primer lloc, amb relació als aspec-
tes de salut, estic convençut de que vostès han adoptat totes les mesures de caràcter 
intern per poder garantir totes les compres que siguin necessàries, tots els contrac-
tes que siguin necessaris, per abordar aquesta situació de crisi sanitària. Hem vist, 
també, com han disposat d’una part del fons de contingència per poder fer efectiu 
això. Però ens preocupa el global. Vostè ens ha dit que l’impacte d’aquesta crisi serà 
d’aproximadament d’uns 1.800 milions d’euros; (tall de comunicació) ...exactament 
com ho té pensat, per poder fer front a aquest increment de despesa. Espero que no 
sigui... (tall de comunicació) ...a partir de deutes i suposo que alguna mesura deuen 
haver adoptat també.

Hem vist les mesures de liquiditat de l’economia que vostès han anat aprovant 
fins ara, les que ens han dit avui, ajornaments voluntaris que ens semblen bé. So-
bre els préstecs per a les empreses, i vostès diuen «autònoms, petites i mitjanes em-
preses», els fem una consideració, un aclariment. Són avals i són préstecs a partir 
de cent mil euros de capital, no? I això, per moltes petites empreses i microempre-
ses queda absolutament fora del seu abast. I segurament amb avals i amb préstecs  
de quantia més petita, doncs, hi hauria un ventall molt més ampli de petites empre-
ses i microempreses que se’n podrien beneficiar. 

També, m’ho permeto, tornar a la reivindicació del sector de la petita i mitjana 
empresa, que és que les administracions..., que paguin els proveïdors. Més enllà dels 
terminis que tinguin establerts, que intentin pagar al més ràpidament possible. Són 
mesures que no generen deute, i que, en canvi, a moltes petites empreses els suposa-
rà una injecció de liquiditat important. Crec que aquí, en aquest sentit, l’Ajuntament 
de Barcelona ja ha pres mesures en aquest sentit, i això és positiu per les empreses. 
Per tant, em permeto aquesta via. 

Però la gran pregunta, conseller, és: vostès es replantegen la política fiscal? És 
suficient ajornar successions, o no creuen que potser seria millor renunciar a gra-
var, encara més, les successions; que sembla que tenen vostès previst, en el projecte  
de llei de mesures d’acompanyament als pressupostos? És suficient ajornar l’impost de  
les estades turístiques? O davant de la crisi que viurà el sector, que viu i que viurà el 
sector, s’haurien de replantejar, també, a renunciar a gravar encara més les estades 
turístiques? Després, van fer un plantejament de política fiscal basada una recupera-
ció que, en aquest moment, ha desaparegut per complet. I, per tant, l’escenari eco-
nòmic és absolutament diferent, no? Miri, conseller, jo crec que estaria bé que vostè 
avui anunciés, aquí, i nosaltres li aplaudiríem, una treva fiscal. I abandonar aques-
ta idea de continuar incrementant els impostos, com a mínim, conjunturalment, en 
aquests moments tan durs, per tal d’intentar millorar la liquiditat de les empreses i 
el conjunt de l’economia. 

Amb relació als pressupostos, que vostè ha demanat..., ho ha fet en plural, però 
només ha estat el Grup de Ciutadans el que ha demanat el dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries. Com a mínim, dir-li que el problema no és d’aquells que in-
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tenten exercir els seus drets. Per tant, demanar el dictamen al Consell de Garanti-
es Estatutàries és un... (tall de comunicació), sinó que, en tot cas, la responsabilitat  
és d’aquells que han trigat un any i quatre mesos... (tall de comunicació) ...Parla-
ment. Si vostès haguessin complert amb els terminis, segurament ara tindrien uns 
pressupostos molt més acurats, molt més ajustats, molt més adequats per fer front a 
aquesta situació de crisi.

Vostè demana, demana i demana. Demana als grups que li aprovem els pressu-
postos; li demana al Govern d’Espanya i li demana a les institucions europees 
suspendre els objectius d’estabilitat; demana, també, deute públic. Jo el que em pre-
gunto, i li pregunto, és: vostè, exactament, quines mesures... (tall de comunicació) 
...fer front a aquesta situació de crisi? Vostès han renunciat a les polítiques separatis-
tes, a les despeses separatistes? Nosaltres els hi plantegem: vostè ens demana la col-
laboració; nosaltres estem disposats a col·laborar, però vostè també hauria de donar 
algun pas. I, en aquest sentit, jo li he apuntat dos aspectes que entenem que són fo-
namentals: un, la treva fiscal; dos, la renúncia a despeses separatistes. Per nosaltres, 
aquesta situació..., en aquest entorn, estaríem disposats a parlar. Però mentre vostès 
no adoptin mesures concretes, que afectin el mateix Govern de la Generalitat i no 
que només afectin els altres, difícilment podrem arribar a acords.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem ara la paraula al Grup Republicà. Té un temps 
de deu minuts. Entenc que la intervenció és pel diputat Lluís Salvadó; li passo la 
paraula.

Gràcies.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la inter-
venció de l’orador. Algú diu: «Ha d’activar el so.»)

Gràcies. Ara sí? (Pausa.) Bé, ara. Torno a començar, si us plau. Sí?

La presidenta

Ara sí, diputat. Té la paraula.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, presidenta. Gràcies, també, al vicepresident per la seua intervenció i 
molt bon dia a tothom. 

A mi em sembla necessari començar aquesta intervenció recordant que fa uns 
moments han sortit les darreres actualitzacions de les dades a nivell mundial. I en 
estos moments, ja hi han 1.277.000 persones que han estat contagiades per aques-
ta pandèmia i acumulem, ja, prop de setanta mil morts a nivell mundial, dos ter-
ços dels quals, a Europa. Són dades encara parcials, perquè segurament durant les 
properes setmanes aniran creixent. Però en tot cas són xifres significatives, xifres 
importants que donen la magnitud i l’envergadura del problema, davant del qual el 
món, la humanitat, es troba en aquestos moments.

I, com han fet tots els diputats que m’han precedit en ús de la paraula, també 
voldria manifestar el màxim respecte i el condol, en nom del Grup Republicà, als 
milers de famílies afectades, a casa nostra, també arreu del món; famílies que ni 
tan sols han pogut acompanyar els seus éssers estimats durant els seus últims dies 
de vida, durant les seues últimes hores, ni han pogut realitzar la vetlla, ni han pogut 
gestionar el dol per a aquelles persones que estimen. Transmetre, també, el màxim 
agraïment a totes les persones que cada dia estan posant en risc la seua salut, fins i 
tot estan posant en risc la seua vida, per atendre els malalts, per atendre les persones 
que necessiten un major suport. Un infinit agraïment a tot el personal sanitari, a les 
persones que realitzen l’atenció domiciliària, al personal de les residències i a totes 
les persones que formen aquesta enorme xarxa de seguretat que representa l’Admi-
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nistració pública catalana; una xarxa de seguretat que, malauradament, no es troba 
en les millors condicions, i que haurà de ser una prioritat, tan bon punt es superen 
els estralls humanitaris i econòmics provocats per l’actual pandèmia. 

I també crec que cal agrair i reconèixer, especialment, la feina de les persones 
que treballen des del Tercer Sector, i que reforcen esta xarxa; i també de les per-
sones que es dediquen a les cures, la majoria dones migrades, que sovint ho fan en 
condicions precàries; i també del conjunt del sector primari del nostre país, que 
treballa diàriament per atendre les necessitats alimentàries de tota la població, un 
sector que s’evidencia més estratègic que mai. I també manifestar el suport a totes 
aquelles persones que han vist com la seua principal font d’ingressos ha quedat es-
troncada per aquesta crisi: els 21.833 treballadors i treballadores que van quedar a 
l’atur el mes de març, les 547.837 persones afectades pels ERTOs, els autònoms, els 
petits empresaris que s’han vist afectats. Esta crisi, com totes les crisis, entén també 
de classes socials.

Esta crisi està afectant més els més vulnerables, les persones migrades no regu-
laritzades; els contractes temporals; el treball precari. Situacions que estan fent més 
evident que mai la necessitat d’un impuls de polítiques econòmiques redistributives, 
des de les administracions públiques, tant des de les institucions europees..., fins al 
darrer dels ajuntaments. 

I agrair, per acabar esta primera part, els més de nou mil electes locals: alcaldes, 
alcaldesses, regidors i regidores que, especialment des dels municipis més menuts, 
estan fent un enorme sobreesforç perquè tot el país continue funcionant. I ens tro-
bem, en estos moments, davant d’una crisi sanitària, a nivell mundial, que l’actual 
generació no havíem conegut anteriorment. Però, malauradament, les pandèmies 
han estat una constant al llarg de la història. Fa poc més de cent anys, el 1918, la fa-
mosa Grip Espanyola va deixar 50 milions de morts arreu del món.

Estem convençuts que l’episodi que estem patint en estos moments no tindrà 
aquesta severitat i aquestes conseqüències, però sí que la situació actual ens ha fet 
recordar la nostra fragilitat i la nostra vulnerabilitat, com a humanitat. I tant de bo 
aquesta situació ens faci replantejar les prioritats a nivell mundial, i siguem capa-
ços d’avançar cap a aquest nou ordre global de cooperació i de solidaritat en l’àmbit 
mèdic, en l’àmbit humanitari i també en l’àmbit econòmic. Aquesta crisi també està 
posant en evidència, per altre costat, les limitacions del model liberal i de la política 
de mercantilització dels serveis bàsics, com la salut o el benestar social.

Si es vol afrontar, amb garanties, noves pandèmies en un futur, ens caldrà un 
estat que tingui un paper més important; eliminant les limitacions actuals, deriva-
des de la mercantilització de diversos aspectes bàsics de la nostra societat. Però ara, 
en el curt termini, la prioritat de tots, de totes les institucions, però molt especial-
ment per part de les administracions i especialment per part de l’Administració de 
la Generalitat, com ha manifestat el vicepresident, és salvar vides; és posar tots els 
esforços en la salut, en evitar més contagis. I en este sentit, hem de treballar-hi, en 
la gestió d’aquesta emergència actual; alhora que, també, hem de començar a pen-
sar i a plantejar la reconstrucció futura del país que ens quedarà l’endemà d’aquesta 
situació.

Des del Govern de la Generalitat s’ha actuat ràpid i s’ha actuat d’una forma di-
ligent. I, en primera instància, s’ha intentat reduir el nombre de contagis, per tal 
que el sistema sanitari català pugui absorbir i atendre tots els pacients infectats 
per la malaltia. I, al mateix temps, s’ha intentat ampliar la capacitat de resposta del 
sistema sanitari, a partir de la posada en funcionament dels plans de contingència 
dels centres hospitalaris; multiplicant la capacitat hospitalària i molt especialment 
el nombre de llits de cures intensives; reclutant estudiants de darrer curs, professio-
nals recentment jubilats; activant part del sistema sanitari privat. S’ha posat, també, 
en marxa, la col·laboració imprescindible de la majoria d’administracions locals. 
S’ha mantingut l’atenció domiciliària, s’ha aconseguit garantir la continuïtat de les 
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beques menjador durant aquesta crisi. I s’està actuant, tot i el que s’ha comentat per 
part d’alguns dels diputats, de forma molt important per contenir la pandèmia a les 
més de mil residències del sistema de protecció social de la Generalitat.

I s’està ampliant la contractació de personal, s’estan distribuint equips de pro-
tecció, s’estan desinfectant les residències quan així és requerit i s’estan habilitant 
instal·lacions alternatives quan està sent necessari. I, com ja ha explicat bé el vice-
president, s’han activat mesures econòmiques i socials per a les persones, ja des del 
dotze de març, de forma molt ràpida, amb aquestos avals als empresaris i autònoms. 
Segurament voldríem anar molt més enllà, però és important la rapidesa amb la que 
s’ha actuat, o el mateix ajornament del cobrament dels tributs propis i cedits. I, com 
ha explicat molt bé el vicepresident, s’estan pagant els sous dels treballadors i les 
treballadores de les contractes, encara que no estiguen prestant serveis en aquestos 
moments.

I no es fa per afavorir les empreses, sinó que es fa, sobretot, per afavorir els seus 
treballadors i les seues treballadores. L’Administració catalana, tota, s’ha tensionat i 
ha donat resposta evitant les situacions de caos i de desbordament com les que s’han 
viscut en altres indrets. I, malauradament, i em sap greu haver-ho de dir, tot i que el 
Govern de l’Estat ha fet i ha intentat desenvolupar moltes polítiques, en estos mo-
ments, respecte als ciutadans del nostre país, està fent més nosa que no pas servei. 
El Govern de l’Estat ha estat actuant tard i malament, i sovint a remolc dels esdeve-
niments. No ha sabut aprofitar les dos setmanes que Itàlia ens porta al davant, per 
anticipar-se a les decisions, fent tard en el confinament total o en la suspensió del 
cobrament de la quota dels autònoms i de la seguretat social. S’han intentat i s’han 
centralitzat certs serveis, de contractació. I després, no s’ha sabut donar una resposta 
eficient, i sovint excessivament lenta.

L’Estat espanyol..., també en estos moments algú deia que no es tractava de con-
traposar bates blanques a uniformes. Però en tot cas, s’ha de reconèixer que sovint 
certes escenificacions que hem vist durant aquestes últimes setmanes són més prò-
pies del segle xix que no pas del segle xxi, on haurien de prevaldre els científics, on 
haurien de prevaldre les bates blanques damunt dels uniformes. I no ens sembla, en 
absolut, de rebut, recentralitzar el 50 per cent dels fons destinats a la implementació 
de les polítiques actives d’ocupació. Aquesta retallada de 215 milions d’euros hipo-
tecarà polítiques molt necessàries, que haurem de desenvolupar d’aquí a ben poques 
setmanes. Esperem que tots plegats, i especialment l’Estat, assumeixen les políti-
ques de cooperació, de coordinació i no pas les de centralització. I que tots plegats 
siguem capaços d’empoderar els ciutadans i que s’abandone aquest recurs fàcil de 
nacionalisme d’estat.

I en moments de crisi com l’actual és quan més es posa en relleu la necessitat de 
tenir institucions properes, que siguin capaces de liderar el dia a dia i liderar, so-
bretot, de liderar les propostes de futur. I en paral·lel a este dia a dia, hem de, com 
ja s’ha exposat per part del vicepresident, començar a plantejar este pla de recons-
trucció del país, un pla que ens ha de permetre posar les bases d’este futur econòmic, 
més sostenible i més robust. És important que es lideri aquesta proposa de renda de 
confinament, amb fons del Banc Central Europeu. És important que siguem capaços 
d’impulsar aquestos tests massius, per poder controlar el contagi; utilitzar les noves 
tecnologies per aconseguir avançar en espais de llibertat, evitant la invasió de la 
privacitat. I ens calen eines, també, de forma immediata, de caràcter pressupostari. 

I insistir, com s’ha insistit, també, per part del vicepresident, que necessitem ja 
els pressupostos del 2020, una eina que ens ha de posar les bases per poder fer po-
lítiques molt més ambicioses, disposar d’estos 3.000 milions d’euros més. Plantejar 
el dilema que podem, en estos moments, impulsar uns nous pressupostos, és fal·laç; 
no és possible. Avui, dir que no a estos pressupostos significa dir que recuperem els 
pressupostos del 2017 i renunciar a eines potents, com les que ens poden donar es-
tos pressupostos. I hem d’aconseguir que els ajuntaments puguen destinar la totalitat 
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dels seus romanents i superàvits a ajudar, des de la proximitat, als sectors socials 
més colpejats per la crisi i a la reactivació de l’economia local. 

I, quan siguem capaços de superar la crisi sanitària i derrotar el virus, hem de 
ser capaços d’iniciar aquesta reconstrucció del país. Hem de fer aquest nou país, i 
esta crisi no la poden pagar els de sempre; no pot generar més desigualtats. N’hem 
de sortir més forts com a societat. I haurem de fer una estratègia de país, a nivell 
nacional, social i econòmic, que ens permeta tornar a aixecar-nos més preparats per 
a afrontar el futur des de totes les perspectives.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Per acabar aquest torn d’intervencions, i en nom 
de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Jordi Munell.

Gràcies, diputat.

Jordi Munell i Garcia

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) Ara em sentiu?

La presidenta

Ara, diputat, sí. Té la paraula, diputat.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta; gràcies, bon dia a tots i a totes; diputades i diputats, a les 
persones que ens puguin estar seguint. També, des de Junts per Catalunya, doncs, 
en primer lloc transmetre, també, el nostre condol, sentiment i acompanyament a 
les famílies que s’han vist afectades per aquesta situació i que han perdut un fami-
liar. També a aquelles que tenen un familiar hospitalitzat o amb aquesta malaltia. 
Per tant, transmetre’ls l’acompanyament i el desig de prompta recuperació. Tam-
bé, evidentment, gràcies a tots els serveis essencials, eh?, des dels sanitaris fins als 
assistencials, fins als de seguretat o els empresarials, de comerç de proximitat, que 
han estat al peu del canó. També a tots aquells voluntaris, voluntàries, tots aquells 
que se’n diuen «els herois i heroïnes anònims», ocults darrere d’una mascareta, que 
han permès que el país pugui continuar batallant, malgrat aquesta situació tan greu 
que ens ha afectat, no? Per tant, gràcies a totes i a tots. Gràcies, també, doncs, als 
estudiants que s’han mobilitzat; a les empreses, els emprenedors que s’han activat. 
Gràcies, perquè això demostra que som una gran societat, i per tant, des dels polítics 
també els hem d’agrair aquest civisme i aquesta maduresa. 

Dit això, doncs, recupero una mica del que comentava el vicepresident i conseller 
d’Economia. Des del Grup de Junts per Catalunya i com a grup que donem suport 
al Govern, agraïm la tasca que està fent i ha fet el Govern al llarg d’aquestes difícils 
setmanes, decisions que s’han hagut de prendre, mesures que s’han hagut d’imple-
mentar... Segur que el cent per cent en totes no ha pogut ser, però que segur que to-
tes han estat pensant en el millor per als nostres ciutadans. Per tant, agrair, doncs, 
aquesta tasca, aquest sistema de comunicació, les mesures que s’han pres. 

Què ens preocupa? Ens preocupa, com deia el vicepresident..., l’economia és 
una roda, i una roda global, malauradament. «Malauradament» perquè hem desco-
bert, també, aquests dies, molts productes, moltes mercaderies. Resulta que no es 
fabriquen..., o estem basats en proveïdors externs, de molts milers de quilòmetres. 
Per tant, aquesta globalitat ha afectat, també, molta activitat, no?, o molts recursos, 
molts d’ells sanitaris o de prevenció, eh?, que malauradament resulta que no els po-
dem fabricar a casa. O no estàvem preparats per fabricar-los a casa, i s’estaven fabri-
cant a milers de quilòmetres lluny. I per tant, això genera, doncs, unes dificultats de 
logística, de pagaments, eh?, de fer front a una situació que, a més a més, no és local, 
sinó que és global; que molts països estan proveint-se del mateix lloc. 
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I, per tant, això ens ha fet adonar, segurament, d’aquesta situació sobrevinguda, no?  
Ens fa adonar que som una societat, malgrat..., del segle xxi i molt avançada i 
molt tecnològica, no deixem de ser vulnerables i fràgils davant d’aquesta situació,  
no? I, per tant, això ens fa –penso–, a tots plegats, com a societat, i als responsables 
de legislar, que és el nostre cas, de pensar, també, en aquestes fragilitats o aquests 
punts febles del nostre model, no? Per tant, penso que d’aquí n’hem de traure, també, 
conclusions i n’hem de traure nous models per al futur. La situació, si escoltem les 
opinions dels experts –parlo de la situació econòmica, perquè estem a la Comissió 
d’Economia–, ens estan alertant de poder arribar a la situació de l’atur d’aproxima-
dament el 20 per cent de la societat o a una reducció del PIB, al nostre país, del 10 per  
cent. En xifres de la Cambra de Comerç i del Consell de Cambres. Per tant, la situa-
ció és greu, en aquest sentit. 

I, per tant, des de les administracions, eh?, i pensem en el nostre Govern de la 
Generalitat, però pensem també en el conjunt de les administracions, el nostre deure 
és intentar que aquesta roda de l’economia, doncs, no s’aturi. I allà on s’atura o allà 
on s’ha aturat poder fer mesures perquè torni a rodar. La major part d’aquestes me-
sures..., estic d’acord amb la diputada Romero. Diu: «Escolta’m, ara són moments de 
polítiques passives.» Hi estem d’acord. Però també hem de pensar en les polítiques 
actives, perquè en poques setmanes, en pocs dies, hem d’intentar que no s’aturi, no? 
I, per tant, hem d’intentar injectar mecanismes de liquiditat en el sistema. I això 
vol dir a tots nivells: a nivell empresarial, a nivell també domèstic, a nivell de les 
famílies, eh? Perquè el consum és el que mou la roda de l’economia, poder anar a 
comprar o poder, doncs, fer una reparació a casa teva o poder anar a treballar. I per 
tant, que una empresa requereixi tots els serveis de subministraments i proveïdors. 

Per tant, aquesta és la complexitat de l’economia del nostre petit país, però tam-
bé encaixonada en la globalitat. Pensem que és important l’alineament de les admi-
nistracions: la local, l’autonòmica; al mig, consells comarcals, diputacions, i també 
la de l’Estat. L’Estat..., lamentablement, comparteixo el que diu el meu company 
del Grup Republicà. L’Estat ha estat, en unes setmanes, tard a l’hora de prendre de-
cisions. I, per tant, en algunes mesures ha estat bé; altres mesures penso que han 
arribat tard. I ho pensem perquè, per exemple, doncs, hem recollit múltiples queixes 
justament d’aquest sistema productiu, aquest sistema econòmic, eh?, dels autònoms, 
dels comerciants, dels botiguers, 

Que, escolta’m, hem de garantir liquiditat a les famílies, però el dia 1 d’abril l’Es-
tat carrega els tributs. El dia 20 d’abril s’ha de presentar la liquidació de l’IVA, del 
primer trimestre. Penso que això no ajuda, malgrat que sí que ja ha anunciat, l’abril 
i el maig, una moratòria; però pensàvem que el mes de març també requeria una 
acció directa i una acció immediata en aquest sentit per generar, justament, aques-
ta liquiditat a les famílies, eh? Pensem que això afecta, en major grau..., pensem en 
aquests gairebé 500.000 autònoms, treballadors autònoms del nostre país, eh? I per 
tant, doncs, en aquest sentit, crec que és un crit d’alarma, que ens toca aixecar...,  
i que ens toca, també, demanar, en aquest cas, la intermediació del nostre Govern i 
del nostre conseller, davant de l’Estat; en aquest sentit, com a reflexió, eh?

Penso que les mesures, també, pel que fa als temes de pagament de l’habitatge, 
pagament de subministraments, de les persones afectades eren, també, necessàries. 
També estem d’acord amb el diputat de Catalunya en Comú Podem, que la mesura 
dels ERTOs temporals ajuda, també, tots aquests 600.000 treballadors, doncs, que 
puguin passar i salvar aquest mes, eh? Però ens cal començar a pensar en el mes 
que ve i en els dos mesos que ve. I per tant, la liquiditat és bàsica. 

I també és important la reflexió..., penso que la liquiditat no pot anar només o 
exclusivament a càrrec de l’endeutament de l’autònom o de l’empresa. En aquest cas, 
també, l’Estat, a través de banca pública, hauria de fer un esforç en aquest sentit. Si va  
fer-ho per salvar la banca arran de la crisi del 2008, també ara toca fer-ho per sal-
var tota aquesta xarxa que jo en dic la «microeconomia», eh?, que és aquesta pe-
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tita empresa, que segurament té molt pocs..., o té menys recursos que no pas les  
grans empreses, per poder salvar o per poder passar aquests mesos. Haurà de fer 
servir el seu propi crèdit, la seva pròpia tresoreria, el seu propi estalvi. I, per tant, 
si per salvar això hem d’anar a un endeutament que se li carrega sobre ell mateix i 
no sobre l’Estat, penso que no és una bona mesura. Penso, també, que amb aquestes 
mesures de liquiditat el que hem d’intentar és que..., val la pena que l’Estat, que l’Ad-
ministració, que el Govern inverteixi sobre el teixit econòmic, sobre la microem-
presa, més que no pas després hagi d’invertir en despesa social, eh? Per tant, pensem 
que són importants, doncs, tots aquests mecanismes que puguem fer de liquiditat, 
per salvar el teixit econòmic i no pas, després, que això tot derivi en polítiques  
passives. Per tant, en aquest sentit, també, queixar-nos que un dels anuncis de l’Estat 
hagi set la reducció de les polítiques actives d’ocupació, que pensem que no és una 
mesura que acompanyi o que ajudi en aquest sentit. 

També, com ja s’ha dit, també és imprescindible que l’Estat flexibilitzi els ajunta-
ments, l’Administració més propera pel que fa al destí dels romanents de tresoreria i 
als superàvits de l’any 2019, perquè els puguin destinar a despesa directa al munici-
pi. Si es vol, en temes socials, però és imprescindible. També és imprescindible que 
els volums de crèdit, tant de l’ICF com de l’ICO, siguin suficients, eh? De moment, 
ens consta que són insuficients, són pocs. I, per tant, com dèiem, nosaltres pensem 
que garantir la continuïtat de tota aquesta microactivitat empresarial en la qual es 
basa el nostre país és imprescindible. I per tant, s’ha de dotar aquests organismes de 
banca pública de suficient liquiditat per ajudar més en aquest lloc.

També pensem, en aquests moments, per exemple, en algun dels punts o mesu-
res futures, també; algunes de les conclusions de la Comissió Parlamentària d’Estu-
di del Treball Autònom, eh? Per exemple, pensar en el tema de la Llei de la segona 
oportunitat, eh? No podem deixar, doncs, iniciatives emprenedores, els nous empre-
nedors, els autònoms..., deixar-los penjats de cop, amb tota la càrrega sobre el seu 
patrimoni familiar. Per tant, arriba un moment, també, de reflexionar en aquest sen-
tit, ja pensant també, com dèiem, en el futur. 

I també penso que un moment important..., a pensar si les polítiques pressupos-
tàries també són suficients en alguns dels àmbits que pensem que són claus. Ja s’ha 
dit, també, eh? Tot el que és el tema del foment a la indústria 4.0, l’economia basa en 
el coneixement, l’economia basada en el major valor afegit. Per tant, les polítiques 
de recerca universitària i transferència de coneixement cap a la indústria. El tema 
està... A tot això, l’Alícia va dient que sí. Però és clar, són temes..., justament en el 
pressupost 2020 eren pocs recursos i, per tant, pensem que això és clau. I ara més 
que mai és clau, eh?, que l’economia es pugui sentir engreixada gràcies a aquests 
majors recursos que permeten que continuï funcionant, no? I, per tant, pensem que 
això és important.

Tenim un altre tema que també pensem que és important de cara als mesos que 
venen i el futur, que és la simplificació administrativa, en tot..., pel que fa a la xarxa 
empresarial. Aquest tema és un dels temes que ens reclamaven, també, a la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom. L’Administració hem de ser exemplars i facilitar tot el 
que és el tema de tràmits, el tema d’obertures, el tema de llicències. És molt compli-
cat. Fins i tot avui dia és molt complicat tramitar els ajuts aquests, doncs, que s’estan 
donant, no? Per tant, com deia abans...

La presidenta

Senyor diputat...

Jordi Munell i Garcia

...cal un canvi de prioritats. I, també, doncs, demanar, com ja s’ha dit, també, la 
moratòria en temes d’impostos i quotes de seguretat social, IRPF; moratòria, tam-
bé..., i pensar a reclamar a l’Estat moratòria en temes de subministraments a les 
empreses o autònoms o microempreses afectats. Pensar, també, en la renda bàsica; 
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també hi estem d’acord, eh?, però complementada amb polítiques actives valentes 
d’ocupació, eh? 

I, finalment, també, amb demanar, com ja s’ha dit, que ens permeteu, a la res-
ta de grups, tramitar aquest pressupost 2020. Que segurament no és l’òptim, que 
segurament no és el millor amb el que està passant, però que segurament poder-lo 
aprovar és la millor manera de poder-lo modificar, actualitzat al que necessita avui 
dia el nostre país per acabar de sortir d’aquesta situació i per plantejar, doncs, la re-
cuperació dura.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies; moltes gràcies, diputat. Ara, si els sembla bé, donarem trenta 
minuts, vicepresident, perquè pugui intervenir. I que algun grup també m’ho ha de-
manat: faríem un segon torn d’intervencions, breus, d’uns tres minuts, en les quals 
vostè mateix podrà després tornar a intervenir, per tancar el segon torn, amb uns 
quinze minuts.

Si em disculpen, en aquests moments he d’abandonar la reunió. Passo les fun-
cions de vicepresidència a la diputada Raquel Sans, com a vicepresidenta, que tam-
bé assumeix el rol d’organitzadora. I, tan aviat com pugui, em tornaré a incorporar. 
Moltes gràcies. 

Per tant, vicepresident, té ara vostè la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. I senyores i senyors diputats, en primer lloc, voldria 
agrair a tothom les aportacions constructives i el to de les intervencions i la voluntat 
positiva. Crec que tots tenim molta autoexigència i, per tant, vull agrair sincerament a 
tothom la bona part de les intervencions..., dono per descomptat que, evidentment tots 
defensem la nostra opció ideològica i política, però que les intervencions han estat, 
fonamentalment, propositives. Per tant, això ho vull agrair. 

Al costat d’això, subratllar que tots els governs ens trobem amb decisions molt 
difícils que hem de prendre. Moltes de les mesures que els diputats i diputades han 
posat sobre la taula són necessàries. En algunes, doncs, jo hi puc discrepar, i ja ho 
comentaré, però crec que la qüestió no és tant el llistat de totes les mesures que vo-
lem fer, sinó exactament quines mesures podem fer i amb quants recursos. I els cos-
tos d’oportunitat hi són, existeixen. Per tant, l’elecció de quines són prioritàries, de 
totes les que han proposat vostès, és on tenim la complexitat, en aquests moments 
tan difícils com els que tenim. 

Dit això, faré alguns comentaris sobre les aportacions que han fet els grups par-
lamentaris. En tot cas, des de Ciutadans es feia servir el concepte d’«economia con-
gelada». Jo el vaig fer servir en un article a El País, un símil que és com si en una 
habitació tanques l’interruptor. El que hem de garantir és que, quan el tornem a en-
gegar, ens el trobem que s’assembli al màxim a com estava. I, per això, les mesures 
d’injecció de liquiditat són molt i molt importants. 

Han mencionat el concepte de «col·laboració entre administracions». I nosaltres 
hi confiem plenament. Mantenim, evidentment, les nostres posicions ideològiques i 
polítiques, i els programes que ens han portat fins aquí a cadascun de nosaltres, que 
són diferents i són diversos. Però la voluntat de col·laborar, entre totes les adminis-
tracions, hi és. I, per tant, per part nostra, també hi és. 

Ha fet referència a la Unitat Militar d’Emergències. No tenim absolutament cap 
problema, i així s’ha demostrat, de col·laborar allà on sigui necessari i, per tant, on 
sigui, una aportació positiva. I, per tant, cap problema –cap problema. El que sí que 
anar avaluant conjuntament on els recursos que es poden portar, per part de qual-
sevol cos, de qualsevol administració, doncs..., avaluar-los conjuntament, sota la 
direcció, evidentment, dels responsables, en aquest cas, doncs, del Departament de 
Salut.
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Respecte a Ciutadans, sí que hi ha un punt que..., clar, que vostè ha demanat 
que, per exemple, les modificacions de l’IRPF, que nosaltres hem incorporat en el 
projecte de llei d’acompanyament de pressupostos, doncs, no les tiréssim endavant. 
L’increment de l’IRPF és sobre l’1,5 per cent dels contribuents que ingressen més de 
noranta mil euros, no és la major part, evidentment; el 0,5 per cent no és una afecta-
ció general. I en tot cas, també, en els ERTOs no és una reducció general. I, per tant, 
nosaltres mantindrem aquesta mesura, perquè creiem que els recursos que aporta 
són positius. I mantindrem, també –i creiem que tindrà molt de significat– el que 
és que el mínim personal i familiar..., la part, doncs, que s’ha incrementat, aquest 
marge, per als que ingressen menys de dotze mil euros. I creiem que és una bona 
mesura, que hem de poder mantenir en el mínim exempt.

De les propostes de Ciutadans, el que –com a resum en matèria de política 
pressupostària– ens demanen, que augmentem la despesa en l’àmbit social i de su-
port a l’economia productiva, però que, alhora, ho fem reduint impostos. Això no-
més es pot finançar amb dèficit, i alhora no volen que augmentem dèficit, no? Per 
tant, aquesta triangulació que ens proposen és un dilema impossible. No poden ser 
les tres coses alhora. I crec que d’això n’haurem de ser molt conscients. És cert que 
no volem sortir d’aquesta crisi amb un augment de deute extraordinari sobre les ad-
ministracions públiques. En alguns casos serà inevitable, però en d’altres, doncs, ens 
ho hauríem de poder estalviar. I per això s’estan fent propostes d’una política mone-
tària diferent. I que, per tant, pugui haver-hi una monetització del deute, que és una 
mesura absolutament heterodoxa, ja ho sabem, però que creiem que en un moment 
com el d’ara s’hauria de poder fer, des del Banc Central Europeu. I estic convençut 
que hi hauran bancs centrals que aniran en aquesta línia. 

Pel que fa al Partit Socialistes, crec que hi ha un treball coordinat entre totes les 
administracions, en una situació molt i molt difícil –molt difícil–, extraordinària, 
extraordinàriament difícil. Però, més enllà dels posicionaments públics, jo el que 
sempre he trobat, quan he estat en contacte amb responsables de totes les adminis-
tracions, de tots els partits, ha estat voluntat de col·laboració. I, per tant, jo em quedo 
amb això. El posicionament mediàtic o públic que pugui haver-hi, doncs, allà queda. 
Però, en tot cas, el que produeix resultats és la col·laboració.

El president de la Generalitat, quan es referia que no havia arribat material de 
Madrid, estava parlant dels tests. Fins aquest cap de setmana, en què se’ns ha noti-
ficat una arribada de 180.000 tests serològics i que, per tant, són els que ens perme-
ten identificar si hi ha anticossos, si la persona a la que se li fa el test té anticossos, 
i, per tant, són molt útils. Són molt útils, sobretot, en les polítiques que haurem de 
portar a terme de control poblacional en el sentit de poder, doncs, activar mobilitat, 
activar mesures, o desactivar... Els tests de la PCR, que són els que van al material 
genètic, són els que són molt útils a l’hora de diagnòstic i més preventius, no? Per 
tant..., però són molt benvinguts i ens seran molt útils. Però el president de la Gene-
ralitat es referia que encara no havien arribat. Ara han arribat, perfecte; tot el ma-
terial és absolutament benvingut. Però m’agradaria precisar que aquestes paraules 
del president de la Generalitat anaven en aquest sentit, referides a tests, quan encara 
no n’arribaven.

Les transferències de l’Estat, que se’ns ha demanat que aclaríssim. Jo crec que 
hem de diferenciar dues coses. El que són transferències pressupostàries, que ens 
permeten tenir més crèdit pressupostari, ens permeten incrementar el pressupost; 
increment de pressupost que ja estava previst i que, simplement, el que es fa és avan-
çar-lo en el temps, i per tant, et donen marge de tresoreria. Per tant, podem tenir 
més diners a la caixa, ara. Però no ens permeten gastar-nos més diners, en global. 
Si anem a les transferències pressupostàries, no les que tenen a veure amb treso-
reria, hi han aquests 45 milions en l’àmbit social, que vindria de la Vicepresidència 
d’Assumptes Socials, els 50 i escaig en l’àmbit de salut, i els 3 milions de beques 
menjador.
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Hi ha, aquí, la qüestió de les polítiques actives d’ocupació: els 215 milions. En-
tenem les dificultats de tothom. Nosaltres, el que proposarem és que això es pu-
gui recuperar en el futur. I que ho puguem fer en aquest any, perquè necessitarem 
aquests recursos per a l’etapa de recuperació. Per tant, entenem les dificultats, els  
centenars de milions que cada mes s’hauran de posar sobre la taula per pagar  
els ERTOs, des de, en aquest cas, el SEPE, a nivell estatal..., però també demanem 
que es pensi en l’etapa de recuperació i que, per tant, aquests recursos es puguin re-
cuperar. Ho plantegem en clau constructiva. A nivell de tresoreria, sí que han arribat 
265 milions d’euros, que és la meitat del que ens correspon de l’augment del siste-
ma de finançament d’aquest any. I haurà d’arribar, en les properes setmanes, l’altra 
meitat. És l’acord a què vàrem arribar amb el Ministeri d’Hisenda. Però és de treso-
reria; és a dir, aquests diners ja estaven, de fet, previstos en el pressupost del 2020 
precoronavirus.

Per tant, ens aniran molt bé a nivell de tresoreria, perfecte; però no ens permeten 
incrementar la despesa. Aquí haurem d’anar a buscar altres fonts. I hem sol·licitat 
que la liquidació que ens ha d’arribar el juliol ens pugui arribar, com permet la llei, 
el 50 per cent abans. Tenim una reunió amb el Ministeri d’Hisenda aquesta mateixa 
tarda; és una reunió de treball en la que podrem, molt d’aquestes qüestions, treba-
llar-les. En paral·lel a això, haurem de mirar com obtenim més recursos. I, per tant, 
quan nosaltres hem fet l’estimació dels 1.800 milions d’euros que ens costarà l’àmbit 
de salut..., aquesta és l’estimació; l’anirem ajustant. 

També és cert que, en l’activitat ordinària de salut no urgent s’ha disminuït l’ac-
tivitat. Però això no serà un estalvi, perquè s’haurà de recuperar durant la resta de 
l’any. De fet, una de les qüestions que en l’àmbit sanitari ens preocupa és que ara 
estem focalitzats en l’atenció al coronavirus; per exemple, les visites a especialistes 
no urgents s’han posposat. Per què? Perquè estem centrant tot el sistema a fer front 
a la pandèmia. Però aquesta activitat ordinària l’haurem de recuperar, i no podem 
tardar molt a recuperar-la. I aquest també –l’estratègia de desconfinament– és un 
element molt crític. 

Per tant, el fet que potser no ens gastem tants diners en l’activitat ordinària no vol 
dir que es generin un estalvi en termes econòmics. Perquè, al llarg de l’any, haurem 
de recuperar, per la salut dels ciutadans, tota aquesta activitat. Com podem finançar 
aquests 1.800 milions? Per una banda, hi ha el 0,2 per cent de dèficit, que hi ha una 
part que ja està..., vam acordar, mitjançant una esmena, en la tramitació pressupos-
tària, que uns 72 milions s’aprofitessin; la resta..., atès que s’aixecarà l’objectiu de 
la regla de la despesa, podem aprofitar per finançar l’àmbit de la salut. Aquesta és 
una via.

Després, nosaltres també volem plantejar a l’Estat un nou objectiu de dèficit. 
I, per tant, que sigui..., i que realment ens permeti, molt concret, perquè es talli 
l’impacte, que ens permeti, doncs, poder tenir més recursos per aquest finançament. 
Perquè és evident que amb una caiguda de l’activitat econòmica, que hi haurà menys 
recaptació, i un augment de la despesa pública, tindrem un any en què el dèficit serà 
molt alt –molt alt. És molt difícil, ara, de quantificar, però serà extraordinàriament 
alt. El que hem de fer és que això sigui d’aquest exercici. I que, per tant, l’any que 
ve ho puguem, ja, revertir i puguem tenir una via molt més sostenible en l’àmbit de 
les finances públiques.

En l’àmbit de modificacions pressupostàries, ja hem fet mobilització, en una si-
tuació de pròrroga, amb els pressupostos del 2017 prorrogats: 80 milions del fons de 
contingència que van anar al Departament de Salut, que, a més, ens permeten poder 
atendre pagaments més ràpid; 10 milions d’euros per fer la primera fase de constituir 
el que és el fons de garantia, que ha de moure els 1.000 milions. I, per tant, hi ha 
una part que ja s’hi ha destinat i que s’anirà destinant més, d’acord? Per tant, creiem 
que, en aquest sentit, doncs, ja hem començat a moure els recursos, però haurem de 
seguir-ho fent. 
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S’han fet moltes propostes, per part del Partit Socialistes i la resta de grups. La 
qüestió és quantificar, i d’on obtenim els recursos per poder-hi fer front. I aquest és 
un problema que no tindrem el Govern de la Generalitat, sinó que el té tothom. I, per 
tant, el recurs de l’endeutament hi serà, durant aquest any, però hauríem de mirar 
que aquest endeutament no sigui condicionat. És a dir, per exemple, s’està plantejant 
utilitzar el Mecanisme Europeu d’Estabilització, que està pensat per a una crisi de 
deute públic dels estats i que va acompanyat de mesures condicionades sobre les po-
lítiques públiques. Ha de ser incondicionat, perquè no és una crisi de deute, el que 
estem afrontant; és una crisi sanitària, que necessita una injecció de recursos pressu-
postaris. I, per tant, no té sentit que s’acompanyi de mesures d’austeritat, perquè és 
que no farà. Primer, perquè ja hem vist que l’austeritat aprofundeix la crisi i no per-
met superar-la. Però, en segon lloc, perquè no és una crisi de deute, el que tenim ara, 
és una crisi sanitària que té un impacte en l’economia. 

En l’àmbit dels lloguers d’empresa, des de l’Agència de l’Habitatge i des de l’In-
casòl, que és qui té les fiances de lloguers, que una part molt important són de llo-
guers de locals, s’està plante..., és a dir, aquestes fiances no es poden fer servir com 
a tals per llei, perquè hauríem de modificar la llei estatal per pagar els lloguers, per-
què són una garantia contractual. Però sí que s’està afavorint un model de mediació i 
d’acord entre les parts, perquè pugui haver-hi un acord i, fins i tot, disposar d’aques-
tes fiances, per acord entre les parts. I això ho estem afavorint des de l’Incasòl pel 
que fa a lloguers, especialment a lloguers de locals comercials, també. 

I després, en l’àmbit de l’Institut Català de Finances, ja s’han rebut sol·licituds 
per renegociar préstecs i s’està fent una anàlisi individualitzada. I la voluntat és: 
tots aquells que es puguin renegociar, en el sentit de passar més endavant les quotes 
d’amortització..., es farà. Hem de mirar de fer-ho, quan, en moltes d’aquestes empre-
ses, també tenen endeutament i tenen préstecs amb bancs, que ho fem tots, perquè si 
no l’ICF estaria allargant terminis i els bancs, que tenen molta més capacitat que no 
pas l’ICF..., em refereixo als bancs privats, als bancs comercials. Perquè ho han de  
fer. Perquè si no, canalitzarien, diguem-ne, tota la pressió cap a l’ICF. I l’ICF ha  
de ser un instrument molt important en la recuperació, perquè s’intentarà que el 
crèdit tingui una certa canalització pública. I això s’està plantejant arreu d’Europa. 
I de la mateixa manera que els bancs públics de desenvolupament es van constituir a 
Europa després de la Segona Guerra Mundial per canalitzar el crèdit, precisament, 
cap a la reconstrucció, ara, aquestes eines també seran importants. Per tant, les hem 
de mantenir, també. I, per tant, en aquest sentit la voluntat és anar renegociant-ho 
tot, però intentar que els criteris siguin pari passu, és a dir, en igualtat de condicions 
amb la resta d’entitats financeres, perquè no es traslladi tota la pressió a l’ICF i aquí 
anem repartint la responsabilitat en tots.

Pel que fa al Grup de Catalunya en Comú Podem, que ha fet referència a l’ajuda 
d’autònoms; jo hi estic d’acord. Hem d’incrementar el fons. Jo he parlat de primera 
fase. Per tant, estem mirant quants més recursos hi podem posar, per incrementar..., 
i també, per ser molt conscients que ara estem molt centrats en aquestes setmanes 
que venen, però que caldrà remuntar l’activitat. I, per tant, que hem de compensar, 
una part de les ajudes, ara, per garantir, diguem-ne, que es mantingui latent l’acti-
vitat, no? La capacitat, que es mantingui latent. I que, per tant, no mori la capacitat 
productiva. Però també necessitarem, després, injectar per quan comenci a pujar. 
I, per tant, hem de saber valorar, ben bé..., no? És a dir, tenir els dos horitzons tem-
porals clars. 

Respecte a la qüestió d’ajornament i suspensió, en els termes en què ho he ex-
plicat, vol dir el mateix. És la suspensió de l’abonament. Per tant, és temporal. 
Hem posat que és mentre dura l’estat d’alarma. Per tant, quan l’estat d’alarma s’ai-
xequi, es tornen a recuperar els terminis de pagament. Perquè, des del punt de vis-
ta de l’àmbit públic, no es perden ingressos, més enllà de les bonificacions, que 
hem explicat, que també seran mentre duri l’estat d’alarma. I en el cas concret de 

Fascicle segon
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successions, sí que s’han de fer tràmits davant de notaris, registradors, acceptació 
d’herències, etcètera. Que, el que fem, és donar aquests dos mesos de marge, ope-
ratius, diguem-ne, eh? Però, en tot cas, aquesta és l’explicació. 

M’ha demanat, també, tota la llista de compra de material. De fet, jo tota la llis-
ta completa no tenim cap problema en anar-la fent pública. Hem de tenir en compte 
que, per exemple, a nivell de preus, doncs, hi ha hagut una variació. En els primers 
dies, en què els mercats estaven absolutament tancats, els preus estaven més cars. 
Després, a la que tens més proveïdors, et pots fer una mica de preus més barats. A la 
que entren estats competidors, i ara estan entrant els Estats Units, que tenen una 
gran capacitat de compra, doncs, apugen els preus. I, per tant, és un mercat molt 
fluctuant. 

Nosaltres, a nivell de pagaments, com els deia, des de divendres passat, per 
tant, de tancament..., l’última dada tancada que tenim, perquè els caps de setmana 
els bancs no fan transferències bancàries..., havíem fet transferències, pagat, fins a 
198.416.000 euros en material sanitari, respecte al coronavirus. Aquí hi ha des de 
bates, bates llargues, bates d’alta protecció, mascaretes, mascaretes FFP2 i masca-
retes quirúrgiques, monitors, roba de protecció, respiradors, també; gel antisèptic, 
tests de detecció... És a dir, el material és d’una diversitat molt i molt gran. I, per 
tant, no tindrem cap problema, periòdicament –perquè també tenim ara tots els 
equips, ara, centrats en la compra–, que puguem alleugerir una mica la pressió so-
bre els equips. Podem anar informant sobre tot el material que s’ha comprat, com 
evidentment, doncs, és la nostra obligació.

Han mencionat –Catalunya en Comú Podem– com hauria de ser el pla de recons-
trucció, crec que hi ha molts elements comuns amb el que he plantejat en la meva 
intervenció inicial. I, per tant, estic convençut que podrem treballar-ho. Com també 
negociarem les modificacions, és a dir, haurem de plantejar els eixos principals i 
aquí tornarem a tenir una necessitat de reassignar partides. I, per tant, tot té costos 
d’oportunitat, i cal pesar-ho molt bé. I sí que he mencionat, jo, el paper europeu, en 
la meva intervenció; crec que és clau. I és clau que no s’afrontin les necessitats finan-
ceres per fer front al coronavirus com les crisis de deute; és fonamental. I per tant, 
activar la solidaritat europea. Estem sent actius en aquests àmbits, i ho seguirem 
sent més. I, per tant, recullo les aportacions. 

Pel que fa a la CUP, agrair també la seva intervenció. El que faré són algunes 
explicacions d’alguns temes, potser perquè quedi més clar quina és la posició del 
Govern. Aquest Govern no és un govern que defensi la privatització dels serveis pú-
blics. De fet, el que defensem és que aquests serveis públics que es contracten –que 
una part es contracta fora– siguin sotmesos a més controls. Per això es va fer, en 
l’àmbit d’atenció a les persones, un projecte de llei. Finalment no va tirar endavant. 
Escolti’m, però seguim. Nosaltres creiem que cal establir molts més controls en 
aquest àmbit de contractació. És evident que bona part del sistema públic de salut, 
del sistema d’atenció a les cures, haurà de posar-se al dia després de fer front a la 
pandèmia. I haurem d’enfortir-lo molt més, i probablement amb un protagonisme 
molt més gran del sector públic, en direcció, control i integració, sobretot la integra-
ció de tots els prestadors en el sector, sota la direcció del sector públic. Crec que és 
important entendre que anirem cap aquí. I, per tant, començar-hi a pensar. 

Nosaltres no estem rescatant beneficis empresarials, quan suspenem l’execució 
de contractes. El que estem fent és garantir els llocs de treball. L’objectiu no és res-
catar beneficis empresarials, és rescatar llocs de treball. I, per això, el que es fa amb 
els contractes suspesos és l’equivalent al sou i uns petits costos fixos. No es subven-
cionen els beneficis empresarials. I, evidentment, tot això es monitoritzarà. I, a més, 
està condicionat que no s’apliquin expedients de regulació d’ocupació. Perquè, per 
això, paguem la part que toca dels contractes. Per tant, tot això es monitoritzarà. 
I, en algun cas, en què malgrat la suspensió hi hagi males actuacions per part d’em-
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preses concessionàries, actuarem. Perquè tenim la capacitat legal, estem habilitats 
legalment per poder-ho fer.

I finalment, dues coses més que plantejava la CUP. Una era la necessitat desobeir 
els objectius de dèficit. Com he dit, els objectius d’estabilitat pressupostària estan 
suspesos. Ho ha establert l’Ecofin. Nosaltres volem que això, de la mateixa manera 
que l’Ecofin ho va formalitzar a través d’un statement públic, d’una declaració públi-
ca, també es faci a nivell del Consejo de Política Fiscal y Financiera o del Ministeri 
d’Hisenda; volem tenir la seguretat jurídica. Però la realitat és que ja estan suspesos; 
i així ho han convingut tots, també. També, amb les converses que..., i les reunions 
que el Ministeri d’Hisenda ha tingut amb els consellers d’Economia i Hisenda de 
totes les comunitats, en les que hi hem participat, i això ha quedat molt clar. Cal for-
malitzar-ho. I suposo que no serà un problema formalitzar-ho; crec que no serà un 
problema. Per tant, queden suspeses. Suspeses absolutament, les normes d’estabili-
tat, mentre duri aquesta situació. 

I demanava incrementar l’impost de patrimoni. Crec que hi ha l’oportunitat, ara, de  
ser innovadors i de poder fer mesures en l’àmbit europeu. Haurà de ser un àmbit 
de resposta davant d’una economia globalitzada. I, per tant, una wealth tax a nivell 
europeu; un impost de patrimoni a nivell europeu per als grans patrimonis, que són 
els que tenen capacitat no d’estar entre Barcelona i Madrid, ubicats, sinó de situar-se 
a Luxemburg, a Lisboa o fora de la unió econòmica, no?, de la Unió Europea. Per 
tant, cal una wealth tax, un impost sobre la riquesa, sobre els grans patrimonis, que 
són els que moltes vegades amb l’impost de patrimoni que tenim actualment, doncs, 
es poden escapar. Per tant, a nivell europeu. I aquesta és una oportunitat per finan-
çar-ho. S’ha plantejat i nosaltres hi donem suport.

Pel que fa al Partit Popular, que preguntava com es finançarà l’augment de recur-
sos. Doncs com li deia, l’estimació és de 1.800 milions. És l’estimació que tenim a 
hores d’ara i que anirem ajustant a mesura que passi..., és a dir, tot això és pressu-
posant determinat nivell d’activitat, pressuposant que durant diverses setmanes es 
manté la situació que hi ha ara; i per tant, a mesura que anem tenint més coneixe-
ment i més recorregut fet, per la corba, ho podrem ajustar molt més. 

El risc de finançament ja els l’he comentat: inicialment, el 0,2 per cent de dèficit, 
una reassignació interna que nosaltres estem disposats a acordar-la, perquè voldrà 
dir que fixem les prioritats. I aquí hi han costos d’oportunitat, que hem de tenir pre-
sents. I després, un increment temporal del dèficit autoritzat i finançat per l’Estat.

Per part de l’ICF, també estem estudiant, doncs, que als crèdits es redueixi el 
que és aquest límit, per baix, diguem-ne, dels cent mil euros, i puguin haver-n’hi de 
menor quantia. Hi ha una qüestió operacional, també, que hem de poder posar en 
marxa. Però aquesta qüestió també s’està estudiant. Evidentment, que presentar un 
dictamen, una petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, és un dret 
dels diputats. I, a més, a partir d’un determinat nombre de diputats tens la capacitat 
per poder-ho fer. Ja ho sabem. Però ara també hi ha qüestions més enllà del dret, 
que ningú nega el dret. Jo plantejo una qüestió d’oportunitat política. I cadascú que 
l’agafi, i si considera que no es vol, doncs, aprofitar aquesta oportunitat política, ja 
està, eh?, no passa res. Bé, sí que passa, però en tot cas seguirem treballant igual-
ment.

Plantejava, també, unes mesures fiscals, per part del Partit Popular. Deia «me-
sures fiscals», no? «Una treva fiscal», en deia vostè, «i reduir les despeses separatis-
tes». Quan diu «despeses separatistes», jo no sé a quines despeses es refereix. I, per 
tant, no..., vaja, si al que es refereix és a reduir la despesa en els mitjans de comu-
nicació públics, que és fonamental..., jo crec que precisament ara necessitem uns 
mitjans informatius forts. I el servei públic que estan fent els mitjans de comunica-
ció públics és molt important. I sort en tenim, d’ells, en aquests moments de confi-
nament, que donen informació a la població. En l’àmbit..., evidentment, hi hauran 
qüestions que no s’executaran. Hi haurà despesa que no s’executarà, per l’aturada 
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d’activitat. I, per tant, això ens servirà per fer reassignacions. Però no hi ha despesa 
separatista i despesa no separatista, en el pressupost de la Generalitat. 

I pel que fa a les a mesures fiscals, aquí crec que hem de ser molt conscients que 
hi ha mesures que són útils en la recuperació i mesures que no. Per tant, aquelles 
mesures que ens serveixin per redistribuir seran útils. I, per tant, l’escenari de més 
impostos, d’un impost..., mantenir la línia actual en l’impost sobre la renda o l’im-
post de patrimoni o l’impost de successions..., s’han de mantenir, perquè no altera-
ran el comportament dels agents econòmics. En canvi, allà on haurem de treballar 
és en facilitar la capacitat de consum de les famílies. Per tant, la inversió, en bona 
part canalitzada des del sector públic, a través de polítiques de reconstrucció –algú 
en diu un New Deal o un nou pla Marshall, com es va fer. I el consum, doncs, esti-
mulant el consum de les famílies. I això no es fa amb l’impost de successions, que 
afecta molt poques famílies, perquè és una eina per a la redistribució.

I finalment, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i de Junts per Cata-
lunya. Jo coincideixo amb el diputat Lluís Salvadó en que l’afectació, en termes eco-
nòmics, també, però en termes de salut, d’aquesta situació, és enormement desigual. 
I l’afectació, en termes de contagi, per exemple, quan mirem el mapa territorial i 
sobreposem el mapa de rendes, veiem que hi ha una correlació en molts casos amb 
aquelles unitats censals de rendes més baixes amb un major nombre de contagis. 
Perquè la capacitat d’autoprotecció, la capacitat també de poder fer teletreball..., és 
un tipus de tipologia laboral diferent. Per tant, té un impacte. I hem de ser capaços 
de tenir-ho molt present, en l’actuació en l’emergència, com ja estem fent, però tam-
bé en les polítiques de recuperació. 

Normalment, en una crisi econòmica s’accelera un procés d’acumulació de capital, 
de concentració empresarial. Per tant, el reequilibri públic aquí serà fonamental. Hi 
haurà un major protagonisme del sector públic. I això no vol dir, necessàriament, que 
sigui un major protagonisme destinat a afavorir la igualtat d’oportunitats, sinó que pot 
anar destinat, també..., perquè aquest major protagonisme, quan està fet des de polí-
tiques conservadores, acaba anant destinat a afavorir els beneficis empresarials. Per 
tant, el que hem de fer és que el major protagonisme públic sigui des d’una òptica de 
progrés i ens serveixi per garantir igualtat d’oportunitats. 

I coincideixo absolutament amb el diputat Lluís Salvadó en l’esforç extraordinari 
que estan fent molts sectors del nostre país, molts que no es veuen, i que cal posar 
absolutament en valor. Ha parlat dels professionals i fins als voluntaris, passant pels 
electes locals. Absolutament d’acord. 

I, per acabar, finalment... Sembla que la presidenta em diu que acabi, no? Per aca-
bar, amb Junts per Catalunya, crec que durant el treball parlamentari de la Comissió 
del Treball Autònom producte de les resolucions que estableixen línies de futur..., 
són absolutament interessants i les incorporarem en tot el que són els treballs per 
preparar la reconstrucció. Ha explicat tot de mesures, que també hem de dirigir a 
l’Estat o hem d’impulsar des de la Generalitat de Catalunya. I ho repeteixo: hi es-
tem d’acord. La qüestió és la priorització i la situació de recursos, és el que genera 
costos d’oportunitat.

Gràcies, i estic a la seva disposició.

La vicepresidenta

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de la vicepresidenta.) Em sentiu ara?

Maria Sirvent Escrig

Vicepresidenta, hem perdut el so.

La vicepresidenta

Em senten?
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Maria Sirvent Escrig

Sí, ara sí. Gràcies. 

La vicepresidenta

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de la vicepresi-
denta.)

Maria Sirvent Escrig

Vicepresidenta, tornem a tenir problemes de so.

La vicepresidenta

Aviam si així funciona millor... (Veus de fons.) Sí? D’acord? (Pausa.) Doncs 
agrair al vicepresident la seva intervenció i ajustar-se al temps. 

Com ha dit abans la diputada Pallarès, ell ha disposat de trenta minuts. Ara, els 
grups disposen de tres minuts, aproximadament, per un torn de rèplica; un minut i 
mig els subgrups parlamentaris. I començaria amb el diputat Cano, de Ciutadans, si 
vol fer vostè aquesta paraula.

José María Cano Navarro

Sí; gràcies, moltes gràcies. En primer lugar, agradezco, señor conseller, el tono 
que nos ha mostrado usted hoy. Pero también le pediría, siendo honesto, que habla-
ra con el resto de miembros del Gobierno, con el resto de consellers, para que no 
hicieran uso partidista de esta situación tan dura. No es momento de peleas, como 
les decía, por intentar ganar posiciones entre los partidos del Govern ni de quién se 
cuelga medallas. Es momento de sumar y de ser propositivos. 

Me habla del IRPF y, evidentemente, en este momento, no un momento para su-
bir los impuestos. Es momento de bonificar a la clase media trabajadora, para que ya 
se vea aliviada en esta declaración de la renta, tal y como le hemos propuesto; y es 
viable. Una bonificación de sesenta euros al año para aquellos que perciban menos 
de catorce mil euros no es una medida suficiente. Y menos si consideramos que, a 
la vez, quieren subir el impuesto de sucesiones en plena pandemia. 

No puede ser, tampoco, que siga defendiendo unos presupuestos que apuestan 
por subir el gasto en cargos públicos o en gastos superfluos durante esta crisis. Des-
de Ciudadanos, lo que le pedimos es que elabore unos nuevos presupuestos, que 
reestructuren la Administración. En la anterior crisis, la del 2008, no hicieron nin-
gún esfuerzo, y la crisis la acabaron pagando los de siempre, los trabajadores y los 
autónomos, mientras se mantenía a toda la grasa de la Administración. No nos ha 
presentado, tampoco, ningún plan de choque, ninguna modificación presupuestaria 
de urgencia, integral, mediante un decreto ley. Nosotros le tendemos la mano, para 
ello. Y usted se sigue aferrando a mantener unos presupuestos llenos de privilegios 
en vez de confeccionar unos útiles, ante el desfase que tienen los que nos están pro-
poniendo. Evidentemente, usted puede hacerlo, es libre de hacerlo, está en su dere-
cho. Pero desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos reiteramos la urgencia de 
que prepare estos presupuestos, que se adapten a la situación. 

Y, también, por último, reiterarle que esperaba que hoy pusiera encima de la 
mesa nuevas medidas a las que ya tenía en marcha el mes pasado, porque me preo-
cupa que no se hayan planteado ninguna medida más. Las familias, los autónomos 
y las pymes necesitan medidas de liquidez claras y fáciles de aplicar. Y hoy ha per-
dido una oportunidad de anunciarlo.

Gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat, també, per ajustar-se a aquest temps. Seria el torn, ara, de la 
diputada Alícia Romero, per part del Grup Socialistes i Units per Avançar.
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Alícia Romero Llano

Moltes gràcies, vicepresidenta. Vicepresident Aragonès, li vull agrair el to. I, so-
bretot, que digui tan clar que entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat 
hi ha hagut coordinació i hi ha hagut col·laboració. Perquè escoltant altres membres 
del Govern, o fins i tot el president Torra, doncs, això no queda clar. I crec que és 
just i és honest que els ciutadans ho sàpiguen, que en un moment de crisi tan dura 
com aquesta, s’està treballant conjuntament. Sap greu que després, en declaracions 
públiques, es diguin altres coses; perquè això fa mal, i a més a més, fa enganyar i 
enganya la gent.

Miri, vicepresident, ha parlat vostè també molt del confinament total. Que crec 
que diu «confinament total» però quan ho explica diu bastant el que està dient el 
Govern de l’Estat, que, després d’aquesta Setmana Santa, s’allargarà i veurem, se-
gons el que diuen els experts, com això es modifica. Però miri, ara fa molt poca es-
tona ha sortit una ordre del seu Govern, en la que s’afavoreix que les famílies vagin 
a treure els avis de les residències sense la necessitat de fer el test de la Covid-19. 
Sembla bastant contradictori, amb el confinament total. No sé què en pensa, vostè, 
vicepresident, però aquestes són les coses que a les persones els generen més con-
tradicció. I crec que, clarament, aquesta decisió és contradictòria i no va en la línia 
del confinament total que vostès demanen tant.

Miri, crec que hem fet moltes propostes, i li puc enviar per escrit, vicepresident, 
perquè crec que val la pena que les puguin analitzar. Sí; són, evidentment, doncs, per  
ajudar les famílies, i també les pimes i els autònoms. Però amb els pressupos-
tos prorrogats actualment, i mentre no tinguem data d’aprovació dels que vostès  
van presentar i estan en tràmit, crec que es poden fer modificacions pressupostàries. 
Creiem que es poden fer alguns decrets urgents, als que nosaltres donaríem suport, 
amb alguns recursos per posar a l’abast de les famílies i dels autònoms i de les peti-
tes empreses. I, per tant, els demanaríem que ho estudiessin. 

I quan arribin aquests pressupostos del 2020 que, evidentment, no recollien cap 
proposta per fer front a la Covid-19, evidentment, perquè no havia passat aquesta 
crisi sanitària, doncs, nosaltres també ens posarem a disposició per poder modi-
ficar-lo, en la línia de mesures que afrontin aquesta greu crisi que vivim, que és, 
primer sanitària, és veritat, però que serà també social i econòmica, si no hi posem 
mesures. Cada govern ha de fer el que li pertoca, però també el de la Generalitat, que 
té recursos i que té competències per posar, avui, mesures sobre la taula. I creiem,  
en aquest sentit, que estem anant una mica tard.

Per tant, que sàpiga que tindrà el suport del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar per fer aquestes mesures, per prendre aquestes decisions. I, sobretot, 
doncs, per estirar el pressupost tot allò que sigui possible. També li haig de dir, vi-
cepresident que, el dèficit que hem acumulat l’any 2019 no ens ajuda; que aquesta 
gestió, feta amb el pressupost, no ens ajuda, perquè puguem tenir una millor dispo-
sició per al 2020. Però bé, mirem endavant, sumem, col·laborem i intentem pal·liar 
al màxim les conseqüències d’aquesta greu crisi que estem vivint.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada Romero. Donaríem la paraula, ara, al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el diputat... (Per raons tècniques, no han 
quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de la vicepresidenta.)

David Cid Colomer

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) ...de les conclusions que podem treure de la comissió és que no és 
creïble, no?, aquest discurs que alguns membres del Govern estan fent, que el Go-
vern català ho fa tot bé i el Govern espanyol ho fa tot malament. És a dir, jo crec que 
evidentment estem en una situació de crisi sanitària i econòmica molt complicada i 
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que fa difícil de gestionar-ho. I com estem veient, per exemple, les residències, no?, 
allò que deia abans. Es parla molt de confinament total, però no es parla del confi-
nament de les residències i de la situació de les residències.

I després, un element en el que jo vull insistir, que és, diguem-ne, lo dels recur-
sos que arriben a Catalunya. Jo vull posar en valor –i ho torno a fer, perquè crec que 
és important que la ciutadania ho conegui– el pla de rescat laboral que ha posat en 
marxa el Govern d’esquerres, a nivell de l’Estat. Vull insistir en això, perquè... (tall 
de comunicació) ...1.100 milions d’euros que arribaran a les butxaques dels catalans 
i catalanes, a través, en aquest cas, dels ens que garanteixen el 70 per cent dels sous, 
i evidentment que... (tall de comunicació) ...feina durant els propers sis mesos. Jo 
crec que és important, quan es parla, per exemple, de reorientació de la despesa..., és 
evident que ara és fonamental, doncs, evidentment, com es deia, d’afrontar aquesta 
situació d’emergència econòmica. I, en tot cas, després, en les recuperacions, proba-
blement necessitarem més recursos, en aquest cas, per a les polítiques d’ocupació. 
Però en els moments en els que ens trobem avui, són 1.100 milions d’euros que ne-
cessitem cada mes. 

I un altre element que també crec que val la pena que destaquem és que no és 
creïble necessitar més recursos i gastar més, i anar aplicant rebaixes fiscals. Jo crec 
que això és insostenible. És a dir, no podem gastar més, o no podem, en aquest cas, 
augmentar la despesa en sanitat, en educació, tindre més recursos per a la recons-
trucció, si hi ha rebaixes fiscals. És impossible, en aquest cas, eh? I, per tant, tam-
poc..., fins i tot, amb la moratòria en la suspensió d’impostos. Vull dir, segurament 
gràcies a l’Estat, que garanteix liquiditat, com explicava en aquest cas el vicepresi-
dent, es poden aplicar moratòries de suspensions d’impostos. Si no, segurament la 
Generalitat tindria dificultats, en aquest cas, per afrontar la liquiditat, no?

La quarta cosa que li volia dir és..., agrair... I jo crec que és un element de trans-
parència, que puguem saber el volum del material sanitari que s’ha comprat. És a 
dir, ho està fent el Govern de l’Estat, que està explicant quantes mascaretes arriben, 
quants tests arriben... En aquest cas, crec que és fonamental que això, doncs, es pu-
gui fer públic per part del Govern de la Generalitat. 

I, finalment, això crec que també és molt important i vull insistir en això, el pla 
de rescat social i econòmic. I, en aquest sentit, crec que val la pena que, com més 
aviat millor, puguem seure a negociar-lo. Té la nostra mà estesa. Que no esperem co-
mençar a negociar-lo que s’aprovi definitivament el pressupost, sinó que, en tot cas, 
siguem capaços de començar a negociar-lo i que puguem fins i tot també reorientar la  
despesa. És a dir, per exemple, no tindrà sentit aquest any pagar la quota, no?, de 
la Fórmula 1 a Catalunya, que són 41 milions d’euros, perquè, en aquest cas, no es 
podrà celebrar, i puguem destinar, per exemple, aquests recursos al Pacte nacional 
per a la indústria. 

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Cid. Seria el torn, ara, del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Candidatura d’Unitat Popular. És el torn de la diputada Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; vicepresidenta, gràcies. Li demanem flexibilitat en el torn d’intervenció, ate-
nent que el conseller disposa de 105 minuts, en contra dels nostres 6,5 minuts que 
tenim per intervenir. 

Bé, vostè, conseller, ha dit que el seu Govern no aposta per les privatitzacions. 
Però posem un exemple molt clar de les residències de gent gran: 64.093 persones 
grans viuen en residències de gent gran. Cinquanta mil places són gestionades per 
empreses privades; la llista d’espera és de més de vint mil persones, i encara hi ha 
places a residències privades que són buides. Això és una clara aposta per la pri-
vatització dels serveis. Vostè parla de «serveis contractats a fora» per no parlar de 
«privatitzacions», però quan la gent es manifesta en contra de les privatitzacions, i 
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diu, darrere d’una pancarta, «no, no, no a les privatitzacions», del que està parlant 
és d’un model de gestió, el model de gestió privada, no pas de fomentar el sector pú- 
blic, sense parlar de quina modalitat de gestió és la que farà enfortir aquest sector 
públic. I, per tant, nosaltres seguim parlant de serveis públics: d’educació, de sani-
tat, de serveis socials de qualitat. Però, sobretot, d’aquells treballs que aguanten els 
treballs de cura, d’envelliment i dependència. Del servei d’atenció domiciliària, de 
les residències de gent gran. 

I vostè, avui, diu que no estan rescatant les empreses, però nosaltres li fem una 
sola pregunta; una sola: no estan pagant els sous i el cost del servei a empreses com 
Clece, que tenen beneficis multimilionaris, en comptes de responsabilitzar aques-
tes empreses d’aquesta situació? No han invertit, vostès, el principi de risc i ventu-
ra? I encara i així, encara que aquestes empreses facin un ERTO, no tindran dret, 
aquestes empreses, d’acord amb l’article 208 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, a demanar una indemnització igualment, encara que vostès els re-
tirin el pagament a compte?

Gràcies, vicepresidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Hem estat generosos en la concessió del temps. Seria el torn, 
ara, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula el diputat Lluís Salvadó. (Veus 
de fons.) Disculpin... Disculpi. Diputat Rodríguez, per part del Partit Popular. Dis-
culpi, té la paraula.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, vicepresidenta. Breument, tres elements. Un primer fa referència a la 
compareixença del vicepresident... (tall de comunicació) ...altres intervencions, no? 
Realment estic molt satisfet de veure com, des de Podem, estan parlant de la figura 
dels ERTOs, que permeten, com a mínim, en un cas d’urgència, garantir uns llocs de  
treball que d’altra manera possiblement es perdrien, no? Que, simplement, els  
ERTOs que es van utilitzar en la reforma laboral del Partit Popular..., que encara no 
fa un mes precisament Podem, des del Govern, es volia carregar íntegrament. I, per 
tant, s’hagués carregat, també, aquesta utilitat. Celebrem que no ho hagin fet i hagin 
vist la utilitat d’aquesta figura. 

La segona qüestió, conseller. Jo, quan li parlava de «treva fiscal», no em referia 
només que vostès fessin una renúncia, sinó que també estava anunciant, implíci-
tament, la nostra disposició a fer renúncies. Si vostès la fan en un sentit, nosaltres 
estem disposats a fer-les en un altre sentit. Precisament, perquè entenem que la si-
tuació d’urgència i emergència requereix que hi hagin esforços i renúncies per part 
de tots. Ara, ja he vist que vostè no està disposat a fer cap mena de renúncia, no? 
I, per tant, doncs, difícilment podrem encarrilar uns acords per tal de poder aturar 
aquesta situació. 

I la darrera qüestió, no? Precisament aquesta reassignació interna que vostè ha 
anunciat i que jo li preguntava, al principi, sobre com s’ho faran, no només amb més 
deute per pagar aquest sobrecost de 1.800 milions d’euros, o els que siguin, en el 
moment oportú, amb relació a la salut, és el que vostè no ens ha contestat. Escolti’m, 
quines són les despeses separatistes? Com el temps és curt, doncs, li podré posar 
un exemple. Miri, totes les delegacions polítiques a l’exterior que en aquest moment 
passen a ser..., ja ho són sempre, no?, però, ara, en aquest moment, a més, passen 
a ser absolutament irrellevants, no? Són aquestes reassignacions les que el Govern 
necessita. I si vostès estan disposats, com li deia, a renunciar també a determinades 
despeses que no estan fetes pel conjunt de la societat catalana, sinó només pel seu... 
(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció 
de l’orador.)
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La vicepresidenta

Gràcies, diputat Rodríguez. També hem tingut generositat en la seva exposició. 
Ara sí que seria el torn del diputat del Grup Republicà, el senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, vicepresidenta. Jo crec que, de la sessió d’avui, ens podem quedar amb 
dos compromisos, amb dos voluntats, expressades per un ampli front polític, per 
diverses de les formacions que formen part d’este Parlament de Catalunya. I em 
sembla molt positiu que afrontem els moments complexos, els moments de crisi 
com l’actual, amb aquesta voluntat i amb aquesta capacitat d’establir grans acords 
polítics. 

En primer lloc, com un acord polític per plantejar aquestes reassignacions, aques-
ta adaptació del pressupost del 2020, que esperem aprovar en breu. Però que, poste-
riorment, evidentment, haurà de sotmetre’s a reassignacions i adaptacions, que són 
necessàries i són positives, que les puguem pactar de forma àmplia, no?, no només 
les formacions polítiques, sinó també a través d’un diàleg social. I, també n’hem de 
ser conscients, que aquestes adaptacions i aquesta capacitat, i aquesta flexibilitat del 
pressupost del 2020, tindran més capacitat de respondre les necessitats de la societat 
catalana, en la mesura que puguem anar més enllà, en la nostra capacitat d’endeu-
tament i en la mesura que puguem, eh?, també, disposar de, per exemple, el retorn 
dels 450 milions d’euros, de l’IVA, que l’Estat ens deu. Per tant, aquesta voluntat de 
diàleg també ha d’anar acompanyada d’una voluntat o d’una capacitat de reivindicar 
davant de l’Estat i davant de les institucions europees, d’aquesta major flexibilitat 
per poder anar més enllà. 

I, en segon lloc, aquest també ampli consens, necessari per dissenyar este pla de 
reconstrucció econòmica i social del nostre país. Em sembla, pel que s’ha apuntat 
per diversos grups parlamentaris..., hi teníem força coincidències. I m’agradaria po-
sar en valor la priorització pel sector digital, pel sector TIC. I també m’agradaria 
recordar que, fa unes setmanes, alguns dels grups aquí presents posaven en dubte 
la important aposta del Govern de la Generalitat de Catalunya en el CTTI, en el 
desplegament de la fibra òptica. Per tant, em sembla que en un moment com l’ac-
tual, on el país, en bona part, continua funcionant a partir del treball a distància, és 
molt important que reforcem aquest espai. I també, sobretot, el sector empresarial,  
innovador del sector digital, que és un dels elements que donen força a la nostra 
economia. D’aposta de cara a futur d’aquesta economia verda, d’aquesta economia 
de salut, d’aquesta capacitat de reforçar el sector públic, especialment en l’àmbit sa-
nitari i en l’àmbit social, per fer-lo més fort i per afrontar noves crisis; per treballar, 
per convertir l’ICF en aquest veritable banc d’inversions, que pugui impulsar l’eco-
nomia privada al nostre país, per poder sortir d’aquesta situació d’atzucac en la que 
ens trobem.

Aquestos dos grans acords de consens –un, per donar resposta a curt termini, i 
l’altre, per afrontar en millors condicions..., de cara a futur–, em sembla que són dos 
acords que hauríem de ser capaços de treballar-hi i de desenvolupar, en un futur, 
perquè el país puga estar més ben preparat per afrontar els futurs reptes.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. I tancaria aquest torn d’intervencions el diputat Munell, per part 
del Grup de Junts per Catalunya. Endavant.

Jordi Munell i Garcia

Bé; bon dia de nou. Em sentiu bé, sí? (Pausa.) Molt bé, doncs, en aquest darrer 
torn, tornar a insistir i emfasitzar en la necessitat que l’Estat..., i per tant, negociar 
amb l’Estat aquesta flexibilització de tot el que és el tema financer i econòmic de la 
Generalitat. Això hauria de permetre, com dèiem, poder invertir directament, sense 
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eixugar dèficits i, per tant, tenir un any o dos anys endavant per fer front a aquesta 
situació. 

També volia fer un esment, com deia, també, el meu predecessor, que en aquests 
moments l’ICF, doncs, que pugui aconseguir reconeixement a nivell del Banc Cen-
tral Europeu per poder operar com a banca amb tots els requeriments. Això, recor-
dem-ho, en una compareixença del director de l’ICF a la Comissió d’Economia, ens 
deia que faltava, també, el vistiplau del Ministeri d’Economia, de l’Estat. Per tant, 
reclamar, també, aquesta possibilitat. 

També pensar en la possibilitat que la Generalitat pugui emetre deute exterior i, 
per tant, pugui recórrer a sistemes de finançament no estrictament, només, derivats 
del finançament autonòmic. Pensem que en aquests moments també seria impor-
tantíssim. I també, doncs, pensar, així com..., a diferència del diputat del Partit Po-
pular, que nosaltres pensem que aquesta xarxa exterior d’oficines de la Generalitat 
justament té un paper clau i crucial en la promoció de l’economia, del turisme, en el 
futur que ens ve ara, no? I, per tant, no li veiem aquest sentit estrictament d’ambai-
xades polítiques, sinó d’ambaixades econòmiques, claus per al futur, eh? I, per tant, 
en aquest sentit, pensem que seria una mala inversió, justament, deixar de fer aques-
ta política exterior, de promoció de la nostra economia, de les nostres empreses, del 
nostre turisme, a l’exterior; per tant..., o captació d’inversions, no? Per tant, pensem 
que és un paper clau el que estan fent.

I, finalment, ja per acabar, hem esmentat que hi ha, directament, des de la Ge-
neralitat, mecanismes per ajudar els autònoms, per ajudar les empreses de turisme, 
més enllà, doncs, dels que ja dona l’Estat. Pensem, també, en altres empreses; pen-
sem en el sector hostaleria; pensem en el sector comerç; pensem, també, en tota 
aquesta xarxa de start-ups, moltes vegades vinculades a recerca universitària, que 
tampoc les podem abandonar; aquestes mesures que estem dotant de liquiditat, eh? 
Més enllà, com dèiem, estrictament dels autònoms o estrictament de les empreses 
turístiques, hi ha també tota una altra xarxa, eh?, de petita..., de microempresa, que 
pensem que no podem abandonar. I per tant, que també requereix aplicar mesures 
en cadascun dels casos necessàries, perquè no tanquin, eh?, perquè puguin resistir 
aquests mesos i que, per tant, puguem tenir, a uns mesos vista, garantit aquest teixit 
importantíssim de moltes moltes..., de milers de petites microempreses, que formen 
part de la nostra economia catalana.

Res més, i moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Munell, també, per ajustar-se al temps. I ara, per acabar 
aquesta primera part d’aquesta comissió, abans d’entrar, doncs, en el torn de pregun-
tes al Govern, el que faríem és donar un temps de quinze minuts al vicepresident 
Aragonès perquè pogués tancar..., i donar resposta a les preguntes que s’han plante-
jat. Endavant, quan vulgui, vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Gràcies, presidenta. Seré molt breu, no ho esgotaré perquè em sembla que des-
prés, igualment, hi ha les preguntes orals a respondre en comissió, i per tant, po-
drem aprofundir més. 

En tot cas, jo el que vull fer és agrair a tots els grups parlamentaris la predispo-
sició a poder anar acordant mesures. Ho valorem molt i molt positivament, especial-
ment en dos àmbits. Un és, un cop aprovats els pressupostos del 2020, el que és la 
reassignació necessària que s’haurà de fer, i les mesures d’increment pressupostari 
de recursos, que també seran necessàries, evidentment. Per tant, ho celebrem.

I, en segon lloc, el pla de reconstrucció econòmica i social, que, evidentment, 
doncs, no dependrà només del Govern de la Generalitat, ni tindrem totes les eines, 
sinó que hi intervindran, evidentment, els ajuntaments, també, del nostre país. Des-
prés, també hi intervindrà, evidentment, el Govern de l’Estat i fonamentalment les 
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institucions europees. Però sí que hem de poder tenir la proposta de treball i l’es-
tratègia pròpia de país, perquè les responsabilitats estan repartides, però al final la 
feina s’ha de fer. I, per tant, és millor que la fem de forma coordinada, i ho farem, 
evidentment, des d’aquí, des del país. 

El Govern, a proposta del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda, ha aprovat, fins al moment, quatre decrets llei. I demà n’aprovarem un altre, 
amb mesures econòmiques, que són les que he anat explicant avui aquí i les que 
s’han anat fent públiques. Serà una oportunitat, per aquests acords..., aquesta volun-
tat d’acord que s’expressa en aquesta reunió poder-la tenir també en la convalidació 
d’aquests decrets llei, al Parlament, al Ple del Parlament, que s’haurà de fer, doncs, 
en les circumstàncies que siguin, però s’haurà de produir en les properes setmanes. 

Per tant, aquesta és la referència més concreta. I, en tot cas, doncs, segur que hi 
han alguns d’aquests aspectes que, en les preguntes orals dels grups, que faran tot 
seguit, hi podrem entrar amb més detall.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, vicepresident. Ara, si els sembla..., faríem una petita pausa tècni-
ca, d’un parell de minuts, i després reprendríem..., doncs, amb les diferents pregun-
tes orals al vicepresident.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i catorze minuts i es reprèn a dos quarts 

de dues i nou minuts.

La vicepresidenta

Bé, després d’aquesta petita pausa, tornem a reprendre aquesta Comissió d’Eco-
nomia.

Després d’aquesta primera part, que hem tingut la intervenció del vicepresident 
Pere Aragonès, ara seria el torn de les preguntes orals. Farem aquestes preguntes 
seguint l’ordre habitual que seguim en altres sessions..., i, per tant, començarem en 
ordre de menor a major representació. 

Pregunta al Govern sobre les seves perspectives financeres en el context 
de crisi sanitària

311-01527/12 

Començaríem amb les preguntes del diputat Santi Rodríguez, del Partit Popu-
lar. Recordar-los que disposen de dos minuts i mig per formular aquesta pregunta. 
El vicepresident també disposa de dos minuts i mig per fer la resposta. I, per tant, 
doncs, intentarem controlar el temps, com bonament puguem, amb la tecnologia de 
què disposem. Per tant, diputat Rodríguez, és el seu torn. Quan vulgui.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Vicepresident; bé, la pregunta està formulada en uns termes 
genèrics, respecte de la perspectiva de les finances de la Generalitat de Catalunya, 
fruit de les circumstàncies actuals, en què serà difícil fer una valoració acurada per-
què, doncs, evidentment, estem en ple esclat d’aquesta crisi, o estem en marxa. I, per 
tant, tot això pot anar variant de forma substancial. 

Però tenim un punt de partida, i aquest punt de partida no és pas positiu: és 
l’anunci del dèficit de l’exercici 2019, que se’n va a 1.329 milions d’euros de dèficit, 
quan això, inicialment..., amb això no hi comptàvem, no? I, per tant, aquest és un 
element que agreuja, encara més, les finances de la Generalitat per abordar aquesta 
situació de pandèmia. I volíem conèixer exactament les mesures que tenen previst... 
(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció 
de l’orador.)
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La vicepresidenta

Gràcies, diputat. És el seu torn, respongui quan vulgui, vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Bé, moltes gràcies, senyor diputat. En primer lloc, per les perspectives financeres 
de la Generalitat, cal tenir clar l’escenari macroeconòmic. I, en aquests moments, no 
hi ha cap institució, ni Banc d’Espanya, ni l’Airef, ni el Govern de l’Estat, que hagi 
fet una publicació oficial d’estimacions sobre l’economia, de perspectives econòmi-
ques, en termes macroeconòmics per aquest any. Perquè, evidentment, estem en un 
escenari alt d’incertesa. Hi ha sectors d’activitat en què es va mantenint l’activitat, els 
sectors essencials, i hi ha sectors en què hem de comptar que, mentre duri el confina-
ment, estan en una taxa zero. I que, per tant, la recuperació després serà lenta. Això té 
un impacte en l’estimació d’ingressos de la Generalitat de Catalunya. Per tant, a me-
sura que anem passant els dies, podrem fer molt millor aquesta estimació d’impacte.

Pel que fa a les despeses, fonamentalment ara hi ha un increment de despesa en 
salut, que hem estimat inicialment en 1.800 milions, que anirem ajustant, evident-
ment. Però després, també hi haurà una part important de les despeses en l’àmbit de 
la reconstrucció; reconstrucció posterior al coronavirus. En aquest sentit, és evident 
que els objectius d’estabilitat pressupostària queden suspesos, és evident. I, en tot 
cas, respecte als objectius de l’any passat, remarcar una dada, que és que el 0,56 per 
cent de dèficit, que va registrar la Generalitat, que està per sobre del permès, està en 
la mitjana de les comunitats autònomes, que és del 0,55.

L’element comú del fet, doncs, de no pagament de l’IVA i que algunes transferèn-
cies que s’havien de fer no s’haguessin produït és una de les explicacions que hi han, 
però també de l’esgotament, que és que anar a un dèficit zero, amb unes administra-
cions que gestionem la sanitat, els serveis socials..., per tant, unes despeses que són 
molt poc elàstiques..., doncs, és l’explicació d’aquestes xifres.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. No sé si vol repreguntar, el diputat Rodríguez? (Pausa.) 
Disposa d’un minut i mig.

Santi Rodríguez i Serra

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) La pregunta no anava tan enfocada..., hi està estretament vinculat, 
evidentment, a les perspectives econòmiques..., sinó que eren les perspectives de les 
finances de la mateixa Generalitat. 

Entenem perfectament que els criteris d’estabilitat, en aquests moments salten 
pels aires. Per tant, que serà pràcticament impossible de fer-los servir, ni tan sols 
d’orientació. Però un cert rigor sí que és necessari, no? I aprofito per dir, home, 
doncs, els objectius d’estabilitat financera o d’estabilitat pressupostària, en un marc 
de bonança econòmics, són positius precisament perquè, quan arriba una situació de 
crisi com l’actual..., tenir un cert recorregut que, ara, pensem serà bastant més estret, 
precisament pel fet d’aquest dèficit en què s’ha incorregut l’any 2019.

Aquest no el podem atribuir a l’IVA, conseller. L’IVA va tenir impacte sobre... (tall 
de comunicació) ...els pressupostos del 2018 i la paga de novembre de 2018, la que no 
es cobrava IVA, la que es va endarrerir; per tant, va ser el 2018, que hi va haver un 
mes menys d’ingressos, per part de l’IVA; no en el 2019. I, efectivament, tot això ens 
portarà una situació de menys ingressos, més despeses; vostè ha xifrat un augment de 
1.800 milions d’euros. I, evidentment, les mesures de liquiditat sobre l’activitat econò-
mica tindran també un impacte important. Per tant, també, has de comptar durant...

La vicepresidenta

Diputat...

Santi Rodríguez i Serra

Acabo de seguida..., perquè hi havia una reassignació interna de despeses...
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La vicepresidenta

Diputat, en el cas de les preguntes, serem molt estrictes, igual que succeeix al 
Ple del Parlament. Per tant, imagini’s que el micròfon, doncs, ha deixat de funcionar.

Santi Rodríguez i Serra

...reassignació interna de despeses... (Tall de comunicació.)

La vicepresidenta

Vicepresident, disposa de vint segons per la seva rèplica.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Bé, doncs, encara és aviat per poder determinar exactament aquesta reassigna-
ció. Estem treballant tots els escenaris. En primer lloc, perquè l’escenari de quan 
baixarà la corba i quan disminuirà la pressió sobre del sistema sanitari, i també so-
bre les despeses, doncs, encara no el tenim. Però, a mesura que aquests escenaris 
vagin avançant, els compartirem. 

I un últim element. Totes les accions que fem, les fem des del màxim rigor. Per 
tant, preveient que hi hagi la tresoreria suficient per poder fer front a totes les obli-
gacions extraordinàries que estem assumint en aquest moment.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. És el que li deia, aquí tenim menys marge de flexibilitat. 
Són dos minuts i mig per cadascuna de les preguntes i per cadascuna de les respostes.

Pregunta al Govern sobre la capacitat de decisió en l’atorgament de 
crèdits per part de l’Institut Català de Finances a les entitats financeres 
amb les quals subscrigui un acord

311-01534/12 

Ara seria el torn de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, de la 
diputada Sirvent, quan vulgui.

Maria Sirvent Escrig

Sí; conseller, l’article 3 del Decret 6/2020 i la disposició addicional... (Tall de co-
municació.) Sembla que s’ha tallat, oi que sí?

La vicepresidenta

Sí, sí, disculpi. Torni a començar.

Maria Sirvent Escrig

D’acord. Doncs, conseller, l’article 3 del decret 6/2020 i la disposició addicional 
del Decret 8/2020 estableixen que la Generalitat destinarà 750 milions d’euros com 
a garantia de l’aval prestat per Avalis i l’ICF a les entitats financeres amb les que se 
subscrigui un acord. En aquest pressupost es preveuen, com a mínim, 188 milions 
d’euros, ampliables als propers exercicis pressupostaris, i que poden arribar fins a 
1.000 milions d’euros.

Qui decidirà a qui s’atorguen aquests crèdits? Ens preguntem si l’ICF tindrà 
capacitat de decidir a qui s’atorguen els crèdits, segons el retorn social i ambiental 
de l’activitat productiva que faci el deutor, concretament.

La vicepresidenta

Gràcies. Vicepresident?

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Sí; moltes gràcies. Respecte al conveni amb l’ICF, inicialment el que estava pre-
vist era que hi hagués una part de conveni mitjançant Avalis, que fossin les garanties 
d’Avalis, que és una societat pertanyent, doncs, al grup ICF, per 300 milions d’euros. 



DSPC-C 471
6 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEH  50

I després, un conveni directament de l’ICF amb entitats financeres, amb l’objectiu 
de mobilitzar 700 milions. 

En aquests moments, estem analitzant totes les propostes que hi han hagut i es-
tem adaptant-ho a les circumstàncies. En aquests moments, de propostes que hem 
rebut de peticions, ens consta, l’ICF ens ha fet arribar, que hi ha hagut registrades 
peticions de 1.168 empreses, per import de 349 milions d’euros. I cent deu peticions 
de modificació de préstecs vigents de l’ICF, per donar-los una carència de sis mesos. 

En tot cas, sempre el que es preveu és que, quan hi participen entitats financeres, 
en aquests avals, hi hagi un límit en el tipus d’interès que puguin aplicar les entitats.

(La vicepresidenta dona la paraula a Maria Sirvent Escrig.)

Maria Sirvent Escrig

Sí; avui el president Torra ha dit que seria de rebut que les entitats bancàries 
tornessin els diners del rescat bancari. Però, alhora, vostès el que fan és una línia 
d’avals perquè les entitats financeres no assumeixin cap tipus de risc, i que, a més 
a més, puguin guanyar interessos amb els crèdits que faran a les petites empreses 
i els autònoms. Parlem d’entitats financeres com el BBVA, com CaixaBank, com 
Santander. Per tant, entitats financeres que han estat rescatades amb diners públics.

Parlen vostès de que aquesta crisi no la paguin les persones, no la pagui la ma-
joria treballadora, sinó que la paguin d’altres actors. Però nosaltres ens preguntem 
quins. Perquè vostès no fan pagar aquesta crisi ni a l’IBEX 35 ni als mercats finan-
cers. I, per tant, avui segueixen guanyant diners amb aquesta crisi, perquè sempre 
hi ha qui, de les crisis, en fa negoci.

La vicepresidenta

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de la vicepresidenta.) ...vicepresident, té un minut. 

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Bé, en primer lloc, les entitats financeres no estan obligades a donar crèdits. 
Per tant, la qüestió del risc, la cobertura del risc, és important perquè puguin donar 
préstecs. 

En segon lloc, els tipus d’interès als que puguin donar aquests préstecs i als quals 
nosaltres puguem donar garanties, estan limitats per sota dels préstecs de tresoreria 
que hi han en el mercat. Això creiem que és important. 

En tercer lloc, a mesura que també s’han anat desenvolupant els préstecs de 
l’ICO, preveiem una activitat de préstec directe de l’ICF molt més gran, que també, 
com a entitat de crèdit, doncs, no només hi ha la part que es pot fer conjuntament 
amb un banc comercial, sinó també la que pot fer directament l’ICF.

Per tant, preveiem –i en aquest sentit, a mesura que anem actualitzant la infor-
mació la podem anar compartint– que l’activitat creditícia pròpia de l’ICF directe, 
sense passar per la intermediació bancària, serà molt més gran del que prevèiem 
inicialment, per superar possibles colls d’ampolla. 

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Li queden trenta segons, senyora Sirvent; no sé si en vol 
disposar...

Maria Sirvent Escrig

Sí; vicepresidenta, moltes gràcies. Sí, simplement dir que ens agradaria obte-
nir informació sobre quin és el tipus d’interès, perquè veiem que el tipus d’interès 
pot arribar fins a 2,35 punts més l’euríbor i que, a més a més, les entitats que estan 
signant acords amb l’ICF són entitats com BBVA, Santander, CaixaBank i d’altres 
entitats que segueixen apostant per inversions de dubtós interès general. I, per tant, 
esperem que el departament ens faci arribar informació, ja que ja hem entrat deter-
minades preguntes a Registre.

Gràcies, vicepresidenta, i espero haver-me ajustat al temps.
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La vicepresidenta

Gràcies, i sí que ho ha fet. Ara, com he comentat abans, són només dos torns 
d’intervenció, si no m’equivoco i el lletrat no em rectifica... (Pausa.) Per tant, doncs, 
serien només dos torns d’intervenció, d’acord. Gràcies, lletrat.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies.

La vicepresidenta

Diputat Cid...

Pregunta al Govern sobre la proposta de Catalunya en Comú Podem de 
modificar els pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi un pla de 
rescat social i econòmic

311-01535/12 

...és el seu torn. També disposa de dos minuts i mig per formular..., en aquest cas, 
són dues preguntes. Per tant, quan vulgui.

David Cid Colomer

Gràcies, vicepresidenta. Conseller, des de Catalunya en Comú Podem li volíem 
traslladar la necessitat, que és evident, d’aprovar pressupostos. 

Uns pressupostos que inclouen 3.000 milions més de despesa, 900 milions d’euros 
més en salut, i també una reforma fiscal de 560 milions d’euros perquè, qui més té, 
pagui més. Però també cal, en aquest cas, com ho hem discutit en aquesta comissió, 
un pla de rescat econòmic i social, i per tant, refer aquests pressupostos, un cop es-
tiguin aprovats. Quedaria, doncs, una mica, aprofundir aquesta proposta que ha fet 
tant vostè com nosaltres, perquè pogués valorar aquesta proposta que li fem de nego-
ciar-los al més aviat millor, i fins i tot abans que s’acabin aprovant els pressupostos.

La vicepresidenta

Quan vulgui...

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. Bé, senyor diputat, nosaltres ja ho hem dit públicament, 
doncs, i en primer lloc, amb tota la voluntat que puguem aprovar els pressupostos com 
més aviat millor. I que després, evidentment, caldrà ajustar aquests pressupostos, que 
són una eina molt millor que els pressupostos prorrogats de 2017, a l’actual situació. 
I, per tant, caldrà fer una reassignació. No tot podrà ser incremental, per tant, caldrà 
també moure partides i d’això n’hem de ser absolutament conscients, que hi haurà cos-
tos d’oportunitat. Per tant, per part nostra, tota la voluntat de poder fer aquest acord.

I començant, evidentment, pels grups que han facilitat la tramitació pressupostà-
ria. I, evidentment, doncs, per coherència amb el projecte de pressupost, a nosaltres 
ens agradaria que l’acord fos amb tothom, però evidentment, amb els grups que ens 
estan ajudant amb la tramitació pressupostària i que estan donant suport al Govern 
amb la tramitació, és amb els qui primer parlarem per posar en marxa aquest pla de 
reconstrucció i la seva implicació pressupostària.

(La vicepresidenta dona la paraula a David Cid Colomer.)

David Cid Colomer

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

La vicepresidenta

Tenim alguna dificultat tècnica per poder-lo sentir, diputat Cid...

David Cid Colomer

Un segon. Ara millor?
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La vicepresidenta

Sí.

David Cid Colomer

Vull dir que li agraïm, en aquest cas, la voluntat de negociació. I que en el nostre 
cas, com situàvem anteriorment, hi ha quatre eixos fonamentals, eh? Nosaltres cre-
iem que el reforçament de la recerca i de la ciència és clau. En segon lloc, tot el que 
té a veure amb el Pacte nacional per a la indústria. També tot el sector públic, espe-
cialment vinculat a la sanitat pública, la dependència i l’escola pública. I finalment, 
també, el que té a veure amb la transició ecològica, que és fonamental, perquè no 
podem oblidar, malgrat aquesta emergència del coronavirus..., ara l’hem d’entomar, 
evidentment, però també tenim l’emergència climàtica damunt de la taula i hem de 
ser capaços, també, de reorientar la política econòmica i el model productiu de Ca-
talunya en aquest marc d’emergència.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Vicepresident...

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Bé, crec que la coincidència és clara en les línies estratègiques del que ha de ser 
la reconstrucció. Crec que haurem de ser capaços de fer aquesta estratègia catala-
na de reconstrucció, que, evidentment, no podrà no tenir en compte quines són les 
mesures que es prenguin, tant a nivell municipal com a nivell del Govern de l’Estat 
com també a nivell europeu. De fet, haurà de tenir un cert sentit global. Però sí que 
és important poder-nos avançar.

I, per tant, crec que tenim aquesta primera oportunitat, que estarà plasmada en 
els pressupostos. Però haurem de tenir, també, mesures extrapressupostàries, que 
vagin molt més enllà, per poder fer un finançament cap a l’economia productiva, 
especialment amb els sectors que no només ens serviran per a la reconstrucció eco-
nòmica, sinó que han de ser, també, la base d’un nou model de desenvolupament 
econòmic, que ha de ser molt més sostenible i oferir oportunitats per a tothom.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Com els deia, en el cas de Catalunya en Comú Podem, 
disposen de l’oportunitat de formular dues preguntes.

Pregunta al Govern sobre l’opinió del vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda amb relació a la gestió de la crisi de les 
residències per a la gent gran

311-01536/12

Ara el diputat ha formulat la primera; ara disposarien de dos minuts i mig per 
poder formular aquesta segona pregunta.

David Cid Colomer

Gràcies, presidenta. Sí; la segona pregunta que li voldríem traslladar és que ens 
agradaria que el vicepresident valorés com s’ha gestionat la crisi de les residències de 
Catalunya. Especialment, després que el president de la Generalitat hagués reconegut 
que s’havien produït errors i que, també en aquest cas, algunes diputades de la ma-
joria governamental hagin opinat, a través de les xarxes socials, que calia autocrítica 
referent a com havia gestionat el Govern de la Generalitat la crisi de les residències.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor David Cid per la seva intervenció. És el torn ara del vicepresident.
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El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, hem de tenir clara una cosa. De les 
més de seixanta mil persones que estan en residències a Catalunya, en aquests mo-
ments, l’edat mitjana és de vuitanta-quatre anys i el 90 per cent té patologies prèvies. 
Per tant, és un escenari de molta vulnerabilitat –molta vulnerabilitat. I, per tant, 
moltes actuacions que es facin, malauradament..., tot i això no es podran resoldre 
tots els casos. 

En tot cas, s’han portat a terme plans d’actuació, el Pla clínica social, per tal de..., 
a les clíniques que són de les mútues col·laboradores de les mútues de treball, doncs, 
s’han assignat per atendre persones que estaven en residència. En el cas concret de 
Barcelona, hi ha hagut una contractació de vuitanta-tres professionals nous i s’han 
entregat més de 118.000 elements de protecció. 

Per tant, és un àmbit que, evidentment, és de molta preocupació pel Govern i que 
hi estem actuant. I sobretot, en coordinació amb ajuntaments, per una banda, i, evi-
dentment, també, des del Departament de Treball, amb el Departament de Salut. Per-
què, evidentment, hi ha un moment en què, malauradament, doncs, s’ha de fer un 
trasllat de residències a centres sanitaris.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. En el seu cas, ha esgotat un minut per contestar, en aques-
ta intervenció. Ara seria el torn del diputat Cid.

David Cid Colomer

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) ...existeix o negar certes condicions, únicament... (tall de comuni-
cació) ...del Departament de Salut i del Departament d’Afers Socials i Famílies. Ens 
arriba molta informació a través, també, d’ajuntaments, de les dificultats que hi ha 
per fer front a la crisi de les residències. 

I nosaltres, en aquest sentit, avui estem fent propostes que també li volíem tras-
lladar. En primer lloc, un pla urgent, un pla de xoc real per afrontar el que està 
passant a les residències. És evident que afecta especialment un sector molt vulne-
rable, però creiem, com ja hem dit en la compareixença, que, malauradament, doncs, 
fins fa relativament pocs dies..., fa la sensació que no ha estat una de les prioritats 
per part del Govern. 

En segon lloc, també creiem que una de les coses que cal és medicalitzar les 
residències, no? I, per tant, també en això, en el sentit també de la tercera proposta 
que li volem fer..., que creiem que seria més raonable que el Departament de Salut 
assumís, en aquest cas, les competències de les residències davant Afers Socials i 
Famílies, que tenim la sensació que està una mica desbordat davant de la situació 
que estan patint les residències. I també altres elements, com per exemple la ges-
tió dels expedients, no?, en aquest cas, de regulació temporal d’ocupació. 

Per tant, nosaltres volem col·laborar, volem intentar resoldre el que està succeint 
a les residències, però sí que tenim la sensació que, bé, ha faltat, en aquest cas, cer-
ta previsió i una mica d’autocrítica, veient fins i tot el que deia el mateix president 
de la Generalitat, i com insistien abans certs diputats de la majoria governamental.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat, per ajustar-se al temps. Vicepresident, disposa d’un minut i mig.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. La gestió és conjunta, de tot el Govern. I, per tant, evi-
dentment, el Departament de Salut té un protagonisme molt important en la situació 
de les residències, i es fa conjuntament amb el Departament de Treball i Afers Socials. 

Les propostes que ha posat sobre la taula...; per exemple, la medicalització de 
les residències, necessita material i necessita personal. Per tant, el que s’està fent és 
la derivació als centres sanitaris. En el cas en què la medicalització s’ha de fer dins 
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de la mateixa residència, es fa. Però garantint, sobretot, que hi hagi el personal ne-
cessari per poder atendre la persona que està en una situació de més vulnerabilitat, 
des del punt de vista de salut, a la residència.

Tenim una bona experiència, portada a terme la setmana passada; com deia, el 
Pla de clínica social, en el cas de la ciutat de Barcelona, que s’ha estat estenent a la 
resta del territori. També estem treballant per poder tenir espais complementaris de 
les residències i complementaris als centres sanitaris, per poder allotjar persones 
que, degut a la seva situació puguin estar més medicalitzades, en aquests espais fets 
expressament. De la mateixa manera que tenim els hospitals temporals, doncs, des-
envolupar aquest altre tipus d’infraestructura. 

Amb tot això, no hem deixat de fer diverses coses. La primera és donar personal 
de suport. Per tant, faig una crida aquí, també, però que ho estem fent a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè aquesta borsa es pugui omplir, també, de 
professionals. Perquè, cuidar, a les residències..., les tasques de cura són unes tasques 
que no requereixen professionalització, requereixen coneixement. I això és fonamen-
tal, crec que ho hem de valorar. I en segon lloc, el subministrament de material, que 
està sent, doncs, continuat, però evidentment, mil residències al país, amb situacions 
molt diverses..., i a les quals s’arriba d’acord amb les necessitats de cadascuna d’elles. 

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Gràcies, diputat Cid.

Pregunta al Govern sobre l’impacte econòmic estimat amb relació a la 
crisi sanitària provocada per la Covid-19

311-01529/12

Ara donaríem pas a les preguntes que formula el Grup Socialistes i Units per 
Avançar. Diputada Romero, entenc que vostè formula les preguntes, també, del seu 
grup? Doncs endavant, encetem amb la primera d’aquestes preguntes...

Alícia Romero Llano

Gràcies. Vicepresident, fa uns dies, la consellera Budó deia que l’impacte eco-
nòmic total d’aquesta crisi era de 1.800 milions d’euros. A nosaltres ens sembla una 
xifra molt important, considerable, i volíem saber, una mica, els detalls d’aquests 
1.800 milions d’euros pel que fa als àmbits afectats i les mesures concretes, si és que 
està tot inclòs en aquesta xifra.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada; ha esgotat vint segons. Ara és el torn del vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Com deia, aquests 1.800 milions d’euros són l’estimació d’increment de despesa 
en l’àmbit de salut. Per tant, de moment és una estimació. Sí que podrem començar 
a apuntar unes xifres en l’àmbit del que és la compra de material, que ja he expli-
cat que aquests 198 milions d’euros, de compra de material que ja hem fet, compra 
de material que en una situació normal, com la que teníem prevista en els escenaris 
pressupostaris previs al coronavirus, doncs, no es preveia. Per tant, ja hi ha una part 
que s’està portant a terme.

I després, evident, l’increment d’activitat hospitalària. I, per tant, doncs, en 
aquests moments és una estimació que, com he dit abans, anirem ajustant. Però això 
no només és en l’àmbit de salut. Evidentment, els efectes sobre la despesa de la Ge-
neralitat seran en molts altres àmbits.

(La vicepresidenta dona la paraula a Alícia Romero Llano.)
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Alícia Romero Llano

Bé, m’agradaria..., o ens agradaria, al meu grup parlamentari, vicepresident, que 
ens anés informant sobre això. Perquè clar, 1.800 milions d’euros diu que són bàsi-
cament a salut. A salut ja tenim una despesa meritada, que passa, el 2020, de més 
de 1.000 milions d’euros. I, per tant, que crec que és important que puguem saber, 
exactament, quin és el detall d’aquesta despesa. I sobretot perquè pel que fa a les 
mesures acordades tampoc hi ha tanta despesa: 7,5 milions d’euros per a autònoms, 
2 milions d’euros a empreses del sector turístic, i els avals als que vostè feia referèn-
cia abans. Però, em sembla, doncs, que podríem tenir un detall.

Probablement, si haguéssim tingut pressupost algun dels anys..., des del 2017 que 
no n’hi ha, que si haguéssim aprofitat els anys de creixement econòmic, la situació 
seria diferent. Entre d’altres coses, també, perquè el 2019 l’hem tancat amb un dèfi-
cit molt important, vicepresident. Aquest 0,56 per cent del PIB és elevat, molt més 
del que se’ns demanava. Això també serà un llast pel pressupost del 2020, i crec que 
també ho hem de tenir present. 

En tot cas, li demano això, un cert detall d’aquesta despesa, i sobretot no només 
de la part de salut, sinó d’altres mesures. I, en tot cas, de la part de salut, que ens se-
parin la despesa meritada, que ja ens ve del 2019 i que va creixent cada any, del que 
realment està essent la despesa per aquesta crisi.

I que, com molt bé vostè diu, potser en algunes coses es podrà redirigir despesa, 
però també és cert que, un cop tornem a una certa normalitat, caldrà reprendre 
aquelles operacions pendents, aquelles visites, i tot allò que, evidentment, doncs, no 
s’ha pogut fer en aquests dies.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Vicepresident, disposa de pràcticament dos minuts.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. Aquests 1.800 milions són l’estimació que hem fet, i 
que, quant al detall, que ens l’acabaran proporcionant, també, tots els centres hospi-
talaris del Siscat, del Servei Català de la Salut, doncs, el podrem explicar. I, evident-
ment, abans de qualsevol actuació o decret llei que hi hagi d’haver per complementar 
el que són els recursos pressupostaris per fer front a aquest increment de despesa, 
seran públics i es coneixeran. 

Una part d’aquests 1.800 milions probablement podrà veure’s compensada per 
activitat que no s’hagi fet. Però és cert que una part de l’activitat hospitalària, que, 
en aquests moments..., l’ordinària, la que no és urgent, està aturada. És probable 
que això, doncs..., hi hagi un pic d’activitat després del coronavirus.

Aquests 1.800 milions són a part de la despesa meritada. Per tant, no inclouen 
la despesa meritada l’any 2019, que ja sabem que es fa l’operació pressupostària de 
fer el reconeixement, a principis de l’any 2020, com es fa sempre, doncs, amb tota la 
despesa meritada, no? Per tant, són 1.800 milions de més. I, a partir d’aquí, nosaltres 
estem estimant les fonts de finançament i hem parlat amb el Govern de l’Estat. I, en-
tre d’altres, pel 0,56 de dèficit, que està en la mitjana de comunitats autònomes, ja 
han anunciat que posaran en marxa un fons de flexibilitat financera extraordinari.

Quan, en el seu moment, es posava en marxa el FLA extraordinari per l’excés 
de dèficit, doncs, es posarà també en marxa aquest fons de finançament, per poder 
atendre la liquiditat. I, precisament, en les reunions que tindrem amb el Ministeri 
d’Hisenda..., aquesta tarda en tinc una, però les que anirem tenint en les properes set-
manes, podrem tenir la data. I no pateixin, que vostès seran els primers a conèixer-la.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident, també, per ajustar-se al temps.
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Pregunta al Govern sobre l’actuació del Govern amb relació als 
pressupostos del 2020 i els recursos per a fer front a la crisi

311-01530/12

Com els deia, la diputada Romero disposa, doncs, d’una segona pregunta. Ara 
són dos minuts i mig més, per poder-la formular. Endavant.

Alícia Romero Llano

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

La vicepresidenta

Diputada, l’àudio.

Alícia Romero Llano

Perdó. Gràcies, presidenta. No; li deia que el meu grup ja hi ha fet incidència, en 
això, en l’anterior intervenció. Però per nosaltres és important que es puguin posar 
a disposició de les famílies i de les pimes i autònoms recursos, d’una manera urgent 
i necessària. Per tant, no entenem per què no s’han fet decrets, ja, en aquesta línia, 
perquè els que han estat aprovats o estan a punt de convalidar-se són insuficients. 
I, per tant, aquesta és una de les demandes que ja li hem fet.

En tot cas, s’han d’aprovar els pressupostos del 2020, que nosaltres no en fem 
una valoració tan positiva com el diputat Cid, i nosaltres creiem que es podia haver 
fer molt més esforç. No hi ha un augment de recursos per a la indústria, pel Pla na-
cional per a la indústria, tampoc per a les universitats i la recerca, ara tan tractada, 
no?, i tan valorada. Tenim 800 milions d’euros menys en salut que el gastat l’any 
2019, zero euros per a pobresa infantil, cap euro de més per a segregació educativa, 
justament quan en aquests moments veurem que aquesta és una necessitat urgent. 
I, per tant, no fem una valoració positiva –ho sap vostè– del pressupost.

Però, en tot cas, si s’aprova, crec que tindrem temps. Serà el moment perquè pu-
guem fer modificacions pressupostàries, que, aquí, doncs, ja li hem dit, li estenem 
la mà per poder-les fer conjuntament i que siguin mesures que vagin a donar solu-
cions ràpides i urgents a aquestes famílies i aquestes pimes i autònoms. I després, 
també, que comencin a posar les bases d’aquesta recuperació socioeconòmica, que 
haurem de tenir aquest pacte que haurem de portar a terme per intentar, doncs, sor-
tir d’aquesta crisi tan important, no? 

I, per tant, li volia preguntar quin és el capteniment del Govern en aquest sentit, de  
l’aprovació dels pressupostos i els successius decrets de modificació que s’hauran 
de portar a terme.

La vicepresidenta

Vicepresident, quan vulgui.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Jo el que voldria, en primer lloc, és recordar quin és l’esquema que farem servir. 
En primer lloc, aprovació de pressupostos, i després, les modificacions pressupos-
tàries que es necessitin. 

D’acord amb la normativa de les finances públiques de Catalunya, la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i la del mateix pressupost que aprovarem, hi ha 
modificacions que es poden fer des de la Direcció General de Pressupostos, hi  
ha modificacions d’un pressupost que les pot fer el mateix conseller del pressupost 
afectat, i hi ha modificacions, que són aquelles en les que es demana un crèdit extra-
ordinari o un suplement de crèdit, que s’han de fer amb autorització parlamentària.

Per tant, probablement hauran de ser aquells recursos suplementaris que puguin 
venir de més endeutament els que s’hauran de tramitar com un decret llei. I que, per 
tant, és en el que demanarem el seu suport. A partir d’aquí, nosaltres el que estem 
fent és avaluar tots els escenaris. I, a mesura que es van concretant, anar-ho incor-
porant. Ho recordo: ja s’han mobilitzat 90 milions d’euros del fons de contingència, 
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que han anat, precisament, a aquests àmbits. Per tant, doncs, la voluntat del Govern 
hi és tota, i d’anar compartint la informació amb vostès, també.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Disposa, diputada Romero, de quaranta segons. No sé si 
en vol fer ús.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, jo li voldria dir que encara tenim unes setmanes per 
aprovar el pressupost de la Generalitat, perquè això es fa..., que hi hagi la darrera 
tramitació. 

I els volia dir que hi ha alguns grups parlamentaris que teníem esmenes per mi-
llorar aquests pressupostos, i moltes anaven en la línia del que vostès han anat dient 
i del que han dit alguns altres grups, sobretot els que donen suport al Govern: el re-
forç de la indústria, les universitats, la recerca i l’educació. I penso que estaria bé 
que potser abans d’aquest tràmit es poguessin negociar algunes esmenes. Potser per 
eliminar alguna despesa, no dic supèrflua, però que pot esperar. I, en canvi, sí prio-
ritzar aquelles, doncs, que ara demanaran una exigència més gran. 

Hi ha alguns grups que ja hem fet unes propostes; potser ja es poden aprofitar i 
incorporar-se en aquests pressupostos.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Vicepresident, també disposa d’un minut i mig, en cas que el vulgui utilitzar.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

En tot cas, recollim la proposta. Nosaltres ja hem analitzat totes les esmenes i, 
en tot cas, doncs, si el Grup Socialistes està disposat a aprovar els pressupostos de  
la Generalitat per l’any 2020, podrem segurament posar-nos d’acord en algunes  
de les propostes que han fet. 

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Ara, per una qüestió de funcionament, ocuparà la presi-
dència d’aquesta comissió la secretària quarta de la Mesa del Parlament, la diputada 
Rut Ribas, per tal que una servidora, doncs, pugui formular les preguntes. Ja saben 
que qui ocupa la presidència no pot formular les preguntes. Ara, metafòricament, 
ocuparia el meu lloc a la comissió per poder formular les preguntes.

Quan vulgui, diputada Ribas.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Hola, bon dia a totes i a tots.

Pregunta al Govern sobre les conseqüències socials i econòmiques de la 
Covid-19

311-01531/12

Per part del Grup Republicà, tocaria formular tres preguntes. Per tant, diputada 
Sans, quan vulgui pot començar a formular la seva primera pregunta.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, presidenta. Doncs començo amb la primera de les preguntes, per-
què avui fa vint-i-cinc dies que el Govern ens va demanar que ens quedéssim a casa. 
Un confinament solidari, pel bé comú. Vint-i-cinc dies d’una experiència profunda-
ment desigual, perquè ens equivocaríem si penséssim que el coronavirus afecta per 
igual tothom. La possibilitat de confinar-se no ha estat una possibilitat real per a tot-
hom: mentre que la mobilitat per a qüestions d’oci, com visitar parcs o restaurants, 
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s’ha reduït al voltant del 90 per cent; la mobilitat a l’hora d’anar a treballar ho ha fet 
només al 64 per cent.

Una nova divisió a la societat, aquells que tenen dret a confinar-se i aquells que 
no. Una divisió que no és banal, perquè avui el dret a confinar-se és el dret a la salut. 
El dret a confinament s’ha convertit, aquests dies, en un privilegi de classe i en un 
privilegi, també, de gènere. Ho hem vist quan s’han segregat les dades de l’expansió 
de la pandèmia per barris. A Barcelona, són els barris amb una renda mitjana més 
baixa els que s’han vist més colpits per la pandèmia. Les treballadores, a qui hem 
demanat que es continuïn arriscant són, majoritàriament, dones; en molts casos, 
també precàries. Algunes d’elles, també migrades, i algunes en situació irregular. 
Ens estan salvant la vida sense que l’Estat els reconegui els seus drets.

Tampoc el confinament és igual per aquell que teletreballa i viu en un espai molt 
ampli que aquell que ho fa en un pis minúscul. No ho experimenta igual el qui viu en 
llibertat que qui està reclòs a la presó. No és igual pel qui ha perdut la feina que per qui 
no ho ha fet, o per qui aquests dies està confinat amb canalla a casa o per qui està sol. 

Aquesta crisi humanitària i social ho ha de canviar tot, perquè no ens podem per-
metre que la paguin els mateixos que ja van pagar la crisi econòmica del 2008 i que 
se’n beneficiïn, també, els mateixos. No ens podem permetre que els treballadors 
i treballadores que –avui ho veiem més que mai– són essencials continuïn patint 
precarietat i pobresa. No ens podem permetre més cartes del Ministerio d’Hisenda 
–en mans del PSOE, no ho oblidem– que demanin contenir la despesa sanitària, tal 
com van enviar aquest mes de juliol. No ens podem permetre que les cures tornin a 
quedar relegades i invisibilitzades. Per això ens cal anar més enllà, cal repensar la 
nostra societat perquè sigui més justa, més equitativa i menys desigual. 

Vicepresident, li volem preguntar respecte a les conseqüències socials i econò-
miques de la Covid-19 i de les estratègies per fer-los front.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. Ara, per contestar la pregunta, té la paraula el vicepresident 
Aragonès.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Gràcies, presidenta. Senyora diputada, coincideixo amb la seva anàlisi, que l’im-
pacte del coronavirus també és un impacte diferent en termes de classe, en termes 
de gènere, d’origen. Perquè les desigualtats existents en la societat també es mani-
festen en la desigual protecció, la desigual capacitat de defensa o la desigual pràc-
tica social i laboral, que exposa més o menys davant del coronavirus determinats 
segments de la població. Per tant, és fonamental, en aquest sentit, que les mesures de 
confinament que s’han pres es mantinguin mentre no es pugui garantir seguretat als 
treballadors dels sectors no essencials. I, per això, nosaltres creiem que, fins que no 
hi hagi la capacitat de fer tests massius sobre aquests sectors de treballadors que es  
veuran obligats a desplaçar-se, cal mantenir el confinament. 

En segon lloc, les mesures de reconstrucció hauran, també, de tenir en compte 
això. I caldrà repensar bona part del sistema de cures i quin és el suport públic del 
sistema de cures al país. I caldrà fer un pas endavant en aquest sentit. Tenim una 
Llei de la dependència, de l’autonomia personal, que caldrà posar al dia, probable-
ment, com a una llei d’àmbit estatal, però també el sistema que la desenvolupa, que 
és el propi, des de Catalunya. També el seu finançament. I, per tant, doncs, aquest 
serà un dels elements de reforma més importants que hi haurà.

I tercer element, la reconversió productiva. És fonamental que..., l’adaptació de 
l’economia productiva, després del coronavirus, es farà. Però el debat és: si es fa no-
més en mans del mercat, afavorirà la concentració empresarial i seran determinats 
sectors econòmics i determinades indústries i determinades empreses d’un deter-
minat volum que podran fer aquest pas i deixaran fora una part important de l’eco-
nomia productiva; si es fa, aquesta reconversió, amb direcció pública, canalització 
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pública de recursos, ho podrem fer d’una manera per protegir, evidentment, doncs, 
tots els sectors productius, i perquè aquesta digitalització, aquesta reconversió, arribi 
al conjunt de l’estructura productiva del país.

Per fer això, necessitarem eines. I caldran eines de reconstrucció, de finança-
ment, de canalització. I, per tant, aquí caldrà estudiar i compartir, entre totes les  
administracions, eines de finançament, nous bancs de desenvolupament, que perme-
tin fer aquesta tasca, que és absolutament imprescindible. 

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, vicepresident. Diputada Sans, li queden deu segons... (Pausa.) Si no els 
vol utilitzar, passarem, doncs, a la següent pregunta.

Pregunta al Govern sobre l’impuls necessari per a reactivar l’economia
311-01532/12

Per tant, quan vulgui, pot formular la següent pregunta.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. Mentre dirigim bona part dels esforços a donar... (tall de co-
municació) ...l’emergència sanitària, també comencem a albirar, com s’ha vist avui, 
la magnitud d’aquesta emergència econòmica. 

Les notícies són contundents i inapel·lables. Al març, 21.833 persones van per-
dre la feina; va arribar la xifra total de persones aturades a 417.047, a les quals, a 
més, cal sumar les 547.837 persones afectades, unes xifres que ens tornen a mostrar, 
doncs, aquest impacte desigual d’aquesta crisi... (tall de comunicació) ...entre aquells 
que a curt termini viuen amb la seguretat econòmica del teletreball, els qui veuen 
augmentar la seva incertesa econòmica o amb els que tiren de temporal, però també, 
en el pitjor dels casos, els qui directament perden la feina.

Perquè l’acomiadament, recordem-ho, continua sent legal en temps de confina-
ment. I aquí, crec que és on hem d’afirmar amb rotunditat que no hi ha un dilema 
entre economia i vida, no hi pot haver un dilema entre economia i vida. Perquè, 
quan parlem d’economia, estem parlant necessàriament de vida, no?, de gent que 
treballa, de gent que consumeix, de gent que emprèn; de projectes vitals, en defini-
tiva. L’estrall econòmic més gran és, precisament, la pèrdua d’aquestes vides. I, per 
això, entenem que ens cal un estímul contundent. Calen mesures excepcionals per 
atendre... (tall de comunicació) ...excepcionals.

I si una cosa tenim clara des d’Esquerra Republicana és que d’aquesta crisi no 
ens en sortirem, com vostè ha explicat detalladament, amb més retallades i amb més 
austeritat, sinó amb un estat ambiciós que lideri aquesta reconstrucció econòmica. 
Vaja, amb mesures que no tenen res a veure amb la retallada proposada per l’Estat, 
d’un 55 per cent en polítiques d’ocupació a Catalunya. 

Aquesta hora greu també ens posa, com s’ha dit ja en aquesta comissió, deu-
res a nosaltres, a tots els grups parlamentaris. Perquè aquest confinament ens ha 
agafat, doncs, a la meitat del procés per aprovar uns pressupostos, i és evident que 
caldrà modificar-los, com també s’ha dit. Però, en qualsevol cas, permetran al Go-
vern incrementar amb 3.000 milions d’euros la despesa. I que, per tant, segur que 
serà molt més òptims per fer front a aquesta crisi... (Tall de comunicació.) Entenem 
que és moment d’aparcar partidismes, de pensar en la gent... (tall de comunicació) 
...ho passaran més malament. Siguem conscients, no n’hi haurà prou, amb aquests...  
(tall de comunicació), però que, en tot cas, seran un bon punt de partida.

Li volem preguntar, vicepresident, sobre l’estímul necessari per revitalitzar l’eco-
nomia. Què cal fer des d’aquí i què hem d’exigir a les altres administracions?

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. Per contestar la pregunta, vicepresident, té la paraula.
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El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. Estic d’acord amb la diputada, que la dicotomia no ha 
de ser entre la vida i guanyar-nos la vida, sinó que, precisament, avui protegir vides 
és la millor manera de garantir que el paisatge que tindrem pel procés de recons-
trucció econòmica serà un millor paisatge que no pas si no es prenen mesures per 
protegir la vida de les persones, també des d’aquest punt de vista.

Ara, en què estem centrats? Ara cal estar centrats en la garantia de rendes per a 
tothom. I això vol dir, doncs, no només aquesta injecció de liquiditat que estem fent; 
no només, per exemple, la garantia que als treballadors que treballen per a empre-
ses que treballen a l’Administració els arribin els salaris a finals de mes, sinó tam-
bé les mesures que hem portat a terme a nivell impositiu: garantir liquiditat a les 
empreses, perquè arribi a les famílies. Però també caldrà garantir ingressos bàsics 
per al conjunt de la població. I en aquest sentit, hem proposat una renda bàsica de 
confinament, que caldria que fos a nivell europeu, que caldria que fos finançada a 
través del Banc Central Europeu, com una donació. Això és possible fer-ho, d’acord 
amb els tractats, amb els estatuts del Banc Central Europeu. I seria una mesura per 
garantir la vida de l’economia; garantir que l’economia no mor, en aquesta etapa de 
confinament. Després, caldrà fer el procés de reconstrucció, centrat en l’economia 
de la vida, per tant, recerca; en l’àmbit d’indústries estratègiques; l’àmbit, també, 
d’alimentació i sanitari, és fonamental. 

I en segon lloc, el segon vector: tecnologia. Caldrà incrementar el que és la capa-
citat instal·lada de la nostra economia, incrementar-la per la vessant tecnològica. 
I, per tant, la digitalització. Per això, una de les mesures que prendrem demà és de-
clarar d’emergència les obres per a extensió de la fibra òptica, que ja s’estaven fent. 
Poder-les mantenir, amb tota la seguretat, evidentment, però durant aquest temps 
de confinament, perquè precisament també garanteixen l’accés a internet de molts 
territoris del nostre país.

I el tercer lloc, l’adaptació de l’Administració pública a un rol molt més actiu, 
amb nous instruments. Ja he parlat dels bancs públics de desenvolupament, però 
també dels seus procediments i la digitalització. I ha de servir, també, pel tele-
treball, que ja s’ha començat a implementar a l’Administració pública de forma 
forçada, doncs..., pugui ser una eina habitual, però també en els procediments, pro-
cediments molt més àgils, que ens han de servir per tenir una Administració prepa-
rada pels reptes que venen.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Moltes gràcies, vicepresident.

Pregunta al Govern sobre la modificació de les normatives d’estabilitat 
pressupostària

311-01533/12

Ara, per formular la tercera i darrera pregunta del Grup Republicà, té la paraula 
la diputada Sans.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. Doncs la darrera pregunta fa referència a que el 31 de març 
coneixíem que el dèficit... (tall de comunicació) ...el 2019 se situa en el 0,56 per cent 
del PIB; una dada que supera l’objectiu fixat per l’Estat, del 0,1. Un increment pro-
vocat, paradoxalment, per l’incompliment previ de l’Estat, que no ha retornat els 433 
milions d’euros corresponents a l’IVA, tal com es va comprometre; 433 milions d’eu-
ros, que els catalans i catalanes hem pagat, però que no han tornat. Vaja, res de nou.

Cal recordar, a més, que el 2018 la Generalitat va complir l’objectiu de dèficit 
del 0,4; un objectiu que fixa Europa i que l’Estat reparteix, fent bona aquella dita 
popular que «quien parte y reparte, se lleva la mejor parte», no? I malgrat aquesta 
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injustícia –una més–, la Generalitat ha estat responsable i en els darrers vuit anys 
ha eixugat el 89 per cent del seu dèficit. Però hem de tenir clar que, com també s’ha 
dit, aquestes normes de dèficit i de despesa són normes d’ahir, perquè aquesta crisi 
les ha convertit en obsoletes. Així mateix, ho han certificat la Unió Europea, que ha 
activat aquesta clàusula d’escapament del Pacte d’estabilitat econòmica i financera 
de la Unió Europea, i el Banc Central Europeu, que ha posat a disposició dels estats 
150.000 milions d’euros de liquiditat.

Són bones notícies, però no confiem en l’intermediari. L’Estat espanyol, que ja va 
utilitzar l’austeritat i la recessió i la recentralització, doncs, ara, en plena crisi, ha op-
tat també per aquest nacionalisme, il·luminant banderes i donant 15 milions d’euros 
a fons perdut al monopoli televisiu privat, que registra beneficis milionaris. Creiem 
fermament que cal aprofitar l’oxigen que ve d’Europa per a una altra cosa. Per per-
metre als ajuntaments, els que són a primera línia d’aquesta crisi..., perquè puguin 
invertir el seu superàvit, no només el 20 per cent; el cent per cent, en polítiques d’es-
tímul. Cal aprofitar-lo, també, aquest oxigen, perquè el Govern de la Generalitat pu-
gui incrementar les ajudes a autònoms, tan demandades en aquesta comissió. També 
per la renda garantida de ciutadania, que constitueix, o ha de constituir, aquesta úl-
tima barrera per... (tall de comunicació) ...les institucions europees. Això sí, aquelles 
que són més independents dels estats han reaccionat amb generositat. I ha arribat el 
moment, també, que els estats, també inclòs l’espanyol, ho facin. 

Des del Grup Republicà, creiem que és moment de deixar enrere les polítiques 
d’austeritat i d’enfortir les polítiques de progrés i de benestar. No podem tornar a 
afrontar una crisi amb una unió monetària incompleta. Hauria d’incloure una unió 
fiscal i també una unió social. Perquè entenem que el que ens cal és una Europa di-
ferent, menys centrada en els interessos dels estats i més concernida als interessos 
de la ciutadania. Per això, vicepresident, volem conèixer la seva anàlisi respecte a 
les normes i mesures que calen, sobretot en l’àmbit europeu, per aquests dos temes.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada Sans. Ara, per respondre, quan vulgui, vicepresident, té la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, diputada. De fet, en l’àmbit de l’estabilitat pressupostària, com ja 
va determinar l’Ecofin amb la clàusula d’escapament que vostè mencionava, els ob-
jectius estan en suspens. I ara, el que cal és una formalització d’això per tal, doncs, 
que totes les administracions puguem prendre decisions d’acord amb aquesta sus-
pensió. També els ajuntaments, que estan limitats per una regla de la despesa, i en-
cara que només poden fer servir 20 per cent del superàvit del 2019..., per poder-lo 
destinar a la lluita contra el coronavirus. Cal que puguin disposar de tot. I aquest és 
un dels plantejaments que hem fet en l’àmbit de l’Estat.

Però cal mirar més enllà. I, evidentment, cal apel·lar, també, la responsabilitat 
europea. I en aquests moments, cal apel·lar una responsabilitat, no una qüestió de 
solidaritat o caritat amb els països que estan més afectats, sinó una qüestió de res-
ponsabilitat. El futur del projecte europeu ens l’estem jugant. Hi han dues vies fo-
namentals de suport que hi haurà d’haver. Per una banda, la mutualització del deute 
generat pel coronavirus, perquè la resposta ha de ser una resposta conjunta, a nivell 
europeu. I, per tant, els coronabons o els eurobons, doncs, destinats precisament a 
combatre els efectes de la Covid-19 han de ser una realitat i s’han de poder posar en 
pràctica. Hi ha d’haver una estructura a darrere, comuna, que hi doni suport.

I, en segon lloc, els bancs centrals han de tenir una altra funció. I, per tant, en la 
crisi del 2008, com ho va fer el Banc Central Europeu? El Banc Central Europeu va 
comprar actius en el mercat secundari, va ingressar liquiditat en els bancs, perquè 
ho fessin a l’economia. Ara, els intermediaris no han de ser només els bancs; han de 
ser fonamentalment els estats. Perquè el que hem vist és que aquesta liquiditat no 
ha anat especialment, fonamentalment, als sectors que necessiten més inversió en 
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l’àmbit tecnològic, en l’àmbit d’economia de la vida, en l’àmbit de capital pacient, 
d’infraestructures a llarg termini que necessitem, sinó que han anat, en molts casos, 
a afavorir la inflació d’actius financers.

Per tant, cal que els estats puguin accedir al finançament del Banc Central Eu-
ropeu. Això vol dir un canvi de l’estructura, del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea, però és fonamental si volem que el projecte europeu continuï. I nosaltres vo- 
lem que continuï. Nosaltres som independentistes catalans, federalistes europeus; 
volem una Catalunya independent, federada, com un estat federat, en l’àmbit eu-
ropeu. I, per tant, doncs, des d’aquesta perspectiva, cal que la Unió Europea faci 
actuacions valentes i decidides, perquè l’alternativa seria una frustració entre els 
ciutadans europeus, que només afavoriria els sectors euròfobs i euroescèptics, que 
s’alineen amb l’autoritarisme més conservador.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, vicepresident. Ara tornaria a ocupar la presidència de la comissió la 
diputada Raquel Sans.

La vicepresidenta

Gràcies, secretària quarta de la Mesa del Parlament, per aquesta substitució tem-
poral. Bé, moltes gràcies. Ens queda ja només un parell de grups parlamentaris..., el 
torn per les seves preguntes.

Preguntes acumulades
311-01537/12, 311-01538/12 i 311-01539/12

Ara seria el torn del Grup de Junts per Catalunya, del diputat Munell, que també 
disposa de tres preguntes. No sé, diputat, si en aquest cas, també formularà vostè 
aquestes tres preguntes.

Jordi Munell i Garcia

Bé, gràcies. En intervenir l’últim, moltes de les preguntes també ja estan mig 
respostes. Intentaré sintetitzar-ho, doncs, amb una sola intervenció, per no ser repe-
titius. Una, vicepresident Aragonès, conseller d’Economia, el tema aquest, que ja he 
dit, també, en la meva intervenció: com preveu, vostè, una modificació del pressu-
post 2020, prioritzant o donant més recursos a aquests departaments, a l’economia 
productiva? Indústria 4.0, el sector de l’automoció, el Pacte nacional per a la indús-
tria... Per tant, comparteix vostè aquesta mesura? I com pensa implementar-la? O de 
quins altres llocs..., o quins fons podríem tenir per fer això?

Segona pregunta, és el tema de quines mesures de política fiscal, des del punt 
de vista d’expandir l’economia, de política fiscal expansiva, preveu vostè que es pu-
guin implementar? I, per tant, aquí entraríem també en el que ja he dit, en la meva 
intervenció, en temes de simplificació administrativa, Llei de la segona oportunitat, 
incentiu de la generació, doncs, de noves empreses, etcètera. 

I tercera qüestió, que ja s’ha dit, el tema d’aquest deute històric de l’Estat: els 425 
milions de l’IVA, els 800 milions del deute històric de Mossos d’Esquadra, la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut... Pensem, també, continuar reclamant, més 
enllà de la flexibilització de la regla de la despesa i de l’endeutament, aquest deute 
històric de l’Estat vers la Generalitat? En un moment com aquest, també és clau no 
oblidar, doncs, aquest deute.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Munell. Em comentava, paral·lelament, el lletrat, el senyor Ferran 
Domínguez, que les preguntes no s’acumulen, en principi. Però, jo crec que veient 
una mica, l’excepcionalitat de tot plegat... (tall de comunicació) ...també, doncs, vice-
president, perquè les respongués totes tres juntes. I no sé si tenen alguna dificultat 
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per escoltar-me... Però si no hi veuen impediment els grups, podríem fer que el vice-
president les respongués totes tres. Sembla bé? (Pausa.) Sí?

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Jo entenc que estan acumulades. Doncs donarem resposta a les diferents qües-
tions plantejades pel diputat Munell, de Junts per Catalunya. 

En primer lloc, en la política de reconstrucció, el foment de l’economia produc-
tiva serà fonamental. Per tant, vostè ha esmentat el Pacte nacional per a la indústria, 
el suport a l’automoció, tot l’àmbit de recerca científica. Tots aquests àmbits són 
fonamentals. Alguns d’ells viuen processos de canvi productiu i, probablement, la 
situació del coronavirus haurà accelerat alguns d’aquests processos. I estic pensant, 
per exemple, en el sector de l’automoció, que és un sector que afrontarà canvis molt 
i molt intensos. I si anem a un món amb menys mobilitat, com a mínim a curt ter-
mini, hi han indecisions; la incertesa provoca que les llars, doncs, posposin moltes 
de les decisions d’inversió que tenen. I, entre d’altres, la compra de vehicles, l’ad-
quisició de vehicles, és una d’elles. Per tant, serà un sector que tindrà molt reptes. 

I haurem d’adaptar totes les polítiques que vostè deia –el Pacte nacional per a la 
indústria, el Pla per a l’automoció...– al món de després del coronavirus. I, per tant, 
hem de començar a poder, malgrat totes les dificultats que hi ha en aquest moment..., 
entreveure cap on serà aquest món. Per tant, evidentment, hauran de ser una font 
fonamental d’aquesta política de reconstrucció. En tot cas, també en aquest àmbit, 
els recursos..., haurà de ser una combinació de recursos pressupostaris i l’altra és de 
recursos via finançament. I, per tant, per mi serà molt central el paper dels bancs  
de desenvolupament, com ho van fer després de la Segona Guerra Mundial, en què 
es van constituir els grans bancs de desenvolupament europeu, dels països més afec-
tats, que havien de reconstruir la seva capacitat productiva, la seva infraestructura.

I, per tant, doncs, serà l’hora, també, de fer-ho, amb l’ajuda d’alguns..., i aprofi-
tant aquests instruments. En aquest sentit, la simplificació administrativa que vostè 
comentava..., ja se n’ha fet, per part del Govern de la Generalitat; s’ha de continuar 
fent més. Però, en tot cas, sempre donant garanties als ciutadans que totes les de-
cisions que es prenen, des de l’àmbit administratiu de la Generalitat, es fan, doncs, 
complint els criteris de legalitat i, evidentment, amb l’exigència necessària. 

I, finalment, nosaltres, com a Govern sempre hem mantingut –sempre, en qualsevol 
circumstància– la reivindicació, en tots els àmbits, també en l’àmbit dels deutes his-
tòrics de l’Estat, també en l’àmbit del dèficit fiscal... I, per tant, doncs, evidentment...

Ara estem centrats en mesures a molt curt termini, de cara que puguem tenir la 
liquiditat. Però, evidentment, no són suficients. I no només no són suficients, sinó 
que no ens centrarem, només, en mesures que ens poden donar liquiditat i capacitat 
de despesa però que incrementen el dèficit i, per tant, el deute total de la Generali-
tat, sinó també mesures de transferència de recursos pressupostaris, que són aques-
tes que vostè també mencionava, entre d’altres. Per tant, doncs, en aquesta qüestió  
crec que anem alineats, el seu grup parlamentari i el Govern, en aquest àmbit.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Acabaríem ja aquesta ronda de preguntes de grups amb 
el diputat de Ciudadanos, el senyor Cano. Entenc que vostè formula les preguntes?

José María Cano Navarro

Sí, formularé les tres preguntes.

La vicepresidenta

Perfecte. Doncs començaríem amb la primera.
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Pregunta al Govern sobre les mesures de liquiditat i solvència que 
impulsarà per als autònoms, les empreses i els ciutadans durant el 
confinament

311-01526/12

Disposa... (Tall de comunicació.)

José María Cano Navarro

Gràcies. La verdad es que pensaba que mis preguntas serían redundantes, por-
que usted, señor conseller, nos las habría aclarado en la comparecencia. Pero no ha 
sido así, y veo que en estos momentos son obligadas. Por lo tanto, la primera sería: 
¿Cuáles son las medidas concretas de liquidez y solvencia que el Govern de la Ge-
neralitat tiene previsto impulsar para las empresas, los autónomos y los ciudadanos 
durante este confinamiento?

(La vicepresidenta dona la paraula al vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda.)

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Continuarem fent les mesures en la línia de les que ja hem pres. Per una banda, 
tot allò que és activitat de despesa de l’Administració, mantenir-la. Per tant, la sus-
pensió en l’execució de contractes es veu compensada per garantir els llocs de tre-
ball. Això se seguirà fent, aquesta mesura que ja hem pres. 

En segon lloc, ingressos tributaris: en tots els ingressos que gestiona la Generali-
tat, s’ha posposat el que és l’abonament. Per tant, és millor que aquests recursos, ara, 
puguin estar a les empreses i les famílies, i ja arribarà el moment de poder, doncs, 
fer l’abonament a l’Administració tributària. Tenim capacitat de fer-ho. Ho hem fet 
amb tots els impostos de la Generalitat de Catalunya.

I tercer lloc: injecció de liquiditat, bé amb ajudes directes..., hem fet aquest pri-
mer tram d’autònoms, que avui comença la convocatòria, però evidentment l’amplia-
rem. I en la mesura que tinguem certesa sobre els recursos que puguem obtenir per 
finançar-ho per part de l’Estat, en les reunions que tindrem avui i en els propers dies, 
podrem determinar quina és aquesta quantitat d’ampliació de les ajudes a autònoms. 
I, en segon lloc, les mesures de liquiditat, que ja estem cursant, l’Institut Català de 
Finances, que es mobilitzaran fins a 1.000 milions d’euros. I que estem convençuts 
que podrem..., aquesta serà el primer tram, però que podrem fer-ho, també, molt més.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Diputat, disposa de pràcticament dos minuts per...  
(Tall de comunicació.)

José María Cano Navarro

Sí, gracias. Pero, señor conseller, esas son las que nos presentó el mes pasado. 
Estamos empezando a sufrir una crisis económica que, como usted decía, nada tie-
ne que ver con la crisis financiera del 2008. Muchos ciudadanos han visto como de 
la noche a la mañana se han quedado sin ingresos, con colectivos muy vulnerables, 
como los autónomos, los trabajadores temporales, los desempleados o las emplea-
das del hogar.

La economía se ha parado, y muchos de los autónomos y empresas no pueden 
producir; es un shock de oferta con una parálisis de la demanda, por el necesario 
confinamiento. En definitiva, no podemos producir ni consumir como lo hacíamos 
hasta ahora. Y muchos trabajadores no pueden ir a sus trabajos. Los autónomos y las 
pymes ven como cae su facturación o simplemente desaparece, porque se han visto 
obligados a cerrar, y se les acumulan los pagos fijos del mes: los autónomos, la luz, 
el agua, el alquiler... con un alto grado de riesgo de que se rompa la cadena de pagos 
y cobros. Y eso nos llevaría, como usted decía, al desastre.

Por eso, es imprescindible que ponga en marcha medidas eficientes y efica-
ces, que doten al sistema de liquidez, para que, desde el punto de vista social, nadie  
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se quede fuera, y desde el punto de vista económico, ningún autónomo o pyme tenga 
que cerrar. Sé, y en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos somos muy conscientes, que 
las medidas que tienen que venir de todos los niveles de la Administración, del Gobierno 
del Estado, de la Generalitat, y de los ayuntamientos, aunque también tengo que decirle 
que, en este caso, los ayuntamientos sí que están haciendo los deberes, al ser la adminis-
tración más cercana a la ciudadanía. Por eso, yo le pregunto por la responsabilidad del 
Govern de la Generalitat y por las medidas que van a poner en marcha.

Las que han puesto son totalmente insuficientes. Dotan una partida, para los 
autónomos, de 7,5 millones de euros, cuando una medida real que les permita, por 
ejemplo, liberarse de la cuota de autónomos de un mes sería inyectar 168 millones de  
euros; 22 veces más de lo que están destinando en este momento. La liquidez de los 
avales que están poniendo en marcha no está llegando a los autónomos ni a las py-
mes, que se están perdiendo en la burocracia y el papeleo y que ven como los bancos 
les aplican sobrecostes, vía garantías o exigiéndoles garantías o seguros. Tenemos 
que saber, ya, con cuántos recursos cuenta el Govern de la Generalitat, sin victimis-
mos, y cómo los va a destinar para paliar la crisis social y económica.

La vicepresidenta

Diputat, li deia que se li havia esgotat el temps. El vicepresident disposa de qua-
ranta segons per... (tall de comunicació) ...la resposta. En vol fer ús? 

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Sí, gràcies. Bé, és que aquestes mesures que vostè demana ja les hem fet. I el que 
farem serà ampliar-les, continuar-les ampliant, en les tres línies que li comentava 
abans. Però aquí, quan vostès demanen el tema de quotes d’autònoms, és cert que 
una mesura pot ser –i hi hauríem de destinar molts i molts recursos– que la Gene-
ralitat pagués les quotes d’autònoms que ells estan obligats a pagar a l’Estat. O hi 
ha una manera molt més fàcil, que és que l’Estat no les recapti, aquestes quotes; un 
estat que té molta més capacitat de finançament i d’ingressos tributaris. I creiem que 
aquesta segona és l’opció correcta.

La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident.

Pregunta al Govern sobre les mesures de reactivació econòmica que 
impulsarà després del confinament

311-01540/12

Disposaria, ara, de dos minuts i mig més, senyor Cano, per formular la segona 
de les preguntes.

José María Cano Navarro

Sí; la segunda pregunta seria: ¿Cuáles son las medidas de reactivación econó-
mica que el Govern de la Generalitat impulsará una vez finalice el confinamiento?

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Com he explicat en la meva intervenció inicial, aquestes mesures de reactivació 
han de passar per una aposta estratègica clara, via ajuts públics, però via, també, 
finançament dirigit públicament, en sectors que necessitaran una reconversió tecno-
lògica. Però que, a més, són sectors estratègics. Tots els sectors al voltant de l’eco-
nomia de la vida: salut, cures, alimentació i recerca i desenvolupament. Perquè això 
és absolutament fonamental. 

I les vies que farem seran aquestes dues: primer, mitjançant una adaptació dels 
pressupostos de la Generalitat un cop aprovats, però també amb mecanismes extra-
ordinaris de finançament, via els bancs públics.
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La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident. Por repreguntar el diputat... (Tall de comunicació.)

José María Cano Navarro.

Sí; señor Aragonès. Mire, teníamos un paisaje que no era perfecto, pero que era el 
nuestro y estaba lleno de colores. Y de repente hemos entrado en un túnel, en un túnel 
oscuro, que no sabemos cuántos quilómetros de recorrido tiene y que..., en estos mo-
mentos, tenemos que estar centrados en que sea lo más corto posible. Pero la realidad 
es que, mientras estamos dentro, nos damos cuenta de que es muy probable que cuan-
do salgamos el paisaje ya no será el mismo. Ya no tendrá el mismo colorido y serán ne-
cesarias medidas eficientes y eficaces para que ese paisaje sea el más frondoso posible.

Hay colectivos que ya eran muy vulnerables con el paisaje anterior, y que aho-
ra lo serán mucho más. Y nuestra sociedad no puede permitir que se queden atrás. 
Y hay sectores de la economía catalana que es muy probable que sufran más. En 
primer lugar, todos aquellos que tienen que ver con actividades grupales, unas acti-
vidades que se han paralizado completamente, como el sector servicios, que repre-
senta el 74 por ciento del PIB y del empleo, que abarca todo el sector del ocio, con 
el turismo a la cabeza, que representa un 12 por ciento del PIB. Sufrirá, también, 
la industria, que con un 19 por ciento del PIB y de los empleos..., una industria del 
automóvil, por ejemplo, en pleno proceso de transformación.

Y no podemos olvidar que Cataluña es una economía abierta, que ha hecho un 
gran esfuerzo de internacionalización a lo largo de todos estos años, lo que nos hace 
más vulnerables a los cambios de los mercados mundiales; unos mercados mundia-
les que, en estos momentos van a diferentes ritmos en lo diferente a la pandemia, 
con grandes riesgos de que se recrudezcan las políticas proteccionistas o se vean 
afectados por cierres de fronteras. 

Por eso, ante esta situación es imprescindible estar preparados e implementar bue-
nas políticas para el día después, políticas concretas. Tenemos que centrar nuestros es-
fuerzos para que nuestra economía simplemente se congele, como le decía, pero que no 
se destruya. Y que, una vez superado este túnel en el que hemos entrado, los trabajado-
res vuelvan a trabajar y todo se reactive. Por eso le pedía ese tipo de medidas concretas.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Vicepresident, ara disposa, també, de temps per poder respondre.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Gràcies. Crec que durant la compareixença i les respostes anteriors he pogut do-
nar compte de quins són els eixos estratègics en els quals guiarem, en les properes 
setmanes, aquestes polítiques de reconstrucció. De tota manera, ara el que és impor-
tant és la injecció de liquiditat, per evitar un trencament de la cadena de pagaments, 
que en alguns casos ja s’ha produït, malauradament. 

En aquest sentit, les capacitats del Govern de Catalunya estan al cent per cent foca-
litzades en aquest objectiu. I també entenem que hauria de ser així per part del Govern 
de l’Estat, perquè en molts d’aquests àmbits que vostè mencionava, la capacitat de fer 
mesures d’impacte, per part del Govern de l’Estat, és molt més gran que la nostra. Per 
això, una part de les nostres mesures també són propostes que ha de portar a terme el 
Govern de l’Estat. I han estat molt clares. Són: el mateix que hem fet a la Generalitat 
de Catalunya en matèria impositiva, que ho pugui fer l’Estat. Que ho pugui fer l’Estat, 
d’una manera molt més àmplia que no pas com el que s’ha plantejat fins ara. 

Vostè plantejava una ajuda als autònoms, que pogués servir, també, per pagar la 
quota de la seguretat social, quan l’Estat pot decidir no cobrar-la, aquesta quota de 
la seguretat social. I, per tant, aquests recursos nosaltres els podem destinar a altres 
àmbits, als autònoms, que també són absolutament necessaris.

Crec que al llarg de la compareixença d’avui he pogut explicar quines són aques-
tes línies de reconstrucció.
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La vicepresidenta

Gràcies, vicepresident.

Pregunta al Govern sobre la idoneïtat del projecte de llei de 
pressupostos per a enfrontar-se a les conseqüències socials i 
econòmiques de la pandèmia tenint en compte la gran càrrega impositiva 
per a la classe mitjana treballadora

311-01541/12

I ara, sí, diputat Cano, dos minuts i mig més per formular la tercera i darrera de 
les tres preguntes de què disposa.

José María Cano Navarro

Sí; es una pregunta sobre los presupuestos, que también se ha hablado en esta 
comparecencia... ¿Considera el Govern de la Generalitat que el proyecto de ley de 
presupuestos, actualmente en trámite parlamentario, sigue siendo el idóneo para 
enfrentarse a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, teniendo en 
cuenta que el mismo proyecto de ley impone una gran carga impositiva para la clase 
media trabajadora, una de las principales perjudicadas por la crisis de la Covid-19?

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Atès que l’alternativa a aprovar el projecte de llei dels pressupostos 2020 és seguir 
amb la pròrroga dels pressupostos del 2017, perquè fins al mes d’octubre no es podria 
presentar un nou pressupost per al 2020, fet des de zero, que és el que vostès dema-
nen, i que atès també que les mesures fiscals no són un càstig a la classe treballadora 
del país, sinó que precisament el que fan és augmentar la redistribució, sí que creiem 
que, des de totes les opcions possibles que tenim en aquests moments, els pressupos-
tos del 2020 són molt millors que no la pròrroga dels pressupostos del 2017 o uns 
pressupostos que arribarien a final d’any, per fer front a la lluita contra el coronavirus.

La vicepresidenta

Diputat Cano, dos minuts per repreguntar...

José María Cano Navarro

Sí; lo que es evidente, señor Aragonès, es que los presupuestos que están en tra-
mitación ya no son útiles para luchar contra esta pandemia, como tampoco lo son 
los del 2017, que están prorrogados. Las previsiones que contenían no eran realistas 
ni en el momento que lo presentaron, con unos cálculos de crecimiento económico 
demasiado optimistas y con un aumento de gastos superfluos.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentamos más de 1.200 en-
miendas, que permitían destinar más de 900 millones de euros a partidas útiles y 
necesarias, y que ahora se nos muestran indispensables. Por eso, ante esta situación 
de crisis mundial, usted tiene que reconsiderar la situación y presentar urgentemen-
te unos presupuestos de emergencia; unos presupuestos útiles para luchar contra 
la pandemia y para conseguir paliar, en lo posible, la crisis económica que se nos 
avecina; unos presupuestos sin ni un solo gasto superfluo, sin un solo euro de des-
pilfarro. No son momentos de crear nuevos impuestos. Las empresas no pueden 
asumir, no ya una mayor presión fiscal, no pueden aguantar ninguna presión fiscal. 
No pueden seguir defendiendo una subida de altos cargos, de más del 15 por ciento, 
que es lo que presupuestan, ni tiene ninguna lógica un aumento del impuesto de su-
cesiones en una situación como la actual. 

Tiene que confeccionar, desde nuestro punto de vista, unos presupuestos en los 
que salvar vidas sea la prioridad absoluta. Y la segunda meta sea salvar empleos. 
Y tiene que elaborarlos rápido. Y en el período de confección, preparar un decreto 
ley, con medidas urgentes, medidas consensuadas, medidas inmediatas. Nosotros 
le tendemos la mano para abordar ese decreto ley de medidas urgentes. No pierda 
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más tiempo. Y entendemos que tiene que ponerse manos a la obra. Nos habla de un 
techo de gasto de 3.000 millones de euros que, en definitiva, no existe, porque no 
tiene sentido pensar, en estos momentos, en la regla de estabilidad presupuestaria.

Lo que sí que tiene sentido, es que…, o lo que no tiene sentido es que siga defen-
diendo un lastre de más de 900 millones de euros en gastos superfluos.

La vicepresidenta

Vicepresident, si vol acabar amb la resposta...

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Sí; jo crec que, el que cal fer és fer les propostes des d’un coneixement, també, 
de l’Administració. I, en aquest cas, els tràmits per elaborar uns nous pressupostos 
són els que són –són els que són– i, per tant, és molt millor aprofitar uns pressupos-
tos del 2020, encara que a vostè no li acabin d’agradar, que no pas haver d’esperar 
al mes d’octubre o novembre per tenir uns nous pressupostos. Perquè aquest seria 
l’escenari al que aniria; en primer lloc.

En segon lloc, les despeses supèrflues que vostè diu..., suposo que es refereix, 
per exemple, a totes les aplicacions informàtiques que es porten a terme, per part 
de la Generalitat de Catalunya, i que són essencials per a la transformació digital 
de l’Administració, per automatitzar tots els processos al màxim possible. I que, en 
totes les grans organitzacions, la despesa en l’àmbit tecnològic incrementa. Perquè 
l’estem incorporant a la nostra manera de fer, per tant, no és una despesa supèrflua.  
I, per exemple, una de les despeses supèrflues que vostès, també, doncs, sovint men-
cionen, són les delegacions de la Generalitat a l’exterior. I, en aquest cas, han estat 
imprescindibles per atendre vuit-centes consultes que afecten 1.650 persones, que 
han patit restriccions a l’espai aeri, i que han servit per canalitzar moltes de les de-
mandes, perquè les ambaixades de l’Estat espanyol no han cobert tota aquesta in-
formació. I, per tant, nosaltres el que hem fet és, doncs, poder cobrir allò que no es 
cobria: vuit-centes consultes que afecten 1.650 persones. 

En això ha estat dedicada, també, doncs, tota l’estructura exterior de la Generali-
tat, que és molt petita i que suprimir-la comportaria més problemes que no pas estalvi 
significatiu per destinar a la lluita contra el coronavirus i davant de la nova situació.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, vicepresident. Doncs, amb aquesta resposta, donaríem per fina-
litzada la part de preguntes orals. 

Veiem que s’ha tornat a incorporar la presidenta de la comissió, la senyora Palla-
rès, doncs, per cloure aquesta Comissió d’Economia. Endavant, tot seu.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, vicepresidenta. Gràcies per la feina. També gràcies a la 
diputada Ribas, que em consta que també ha entrat un moment per una altra reunió 
que tenia, paral·lela. Agrair tots els diputats i diputades aquesta comissió, que ha si-
gut una comissió bastant extensa. Vicepresident, moltes gràcies, també, per aquesta 
compareixença, per totes les explicacions. Espero que estiguem tots bé de salut, que 
ens puguem retrobar físicament aviat, i sobretot, a aquells que heu tingut símptomes, 
que pugueu recuperar-vos al més aviat possible.

Moltes gràcies, diputats, diputades. Hem salvat aquesta comissió telemàtica, jo 
crec que amb prou bona nota. I esperem, doncs, que aviat puguem tornar als àmbits 
de la normalitat. Moltíssimes gràcies.

S’aixeca aquesta sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda i nou minuts.
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